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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo analisar o setor aéreo, especificamente no que
diz respeito ao gerenciamento dos valores arrecadados com a cobrança das Tarifas de Uso das
Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea, que são a fonte de financiamento das
organizações militares que integram o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
(SISCEAB), de forma a verificar uma possível relação entre a evolução do orçamento e os
níveis de conformidade e segurança operacional atingidos. Tomando como ponto de referência
para início da coleta e análise dos dados a crise do setor aéreo, ocorrida entre os anos de 2006
e 2007, para realização deste estudo, a metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica sobre a
crise do setor aéreo brasileiro e sobre a crise econômica mundial de 2008, acompanhada da
coleta e análise de dados documentais, obtidos por meio de relatórios públicos disponibilizados
na Internet, levantamentos realizados junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal (SIAFI), além de observações de campo, feitas por meio de entrevistas
semiestruturadas realizadas em órgãos da Administração Pública Federal que integram o
SISCEAB. Os resultados da pesquisa e dos estudos realizados apontam, preliminarmente, que,
a partir da crise do setor aéreo, não obstante a ocorrência em paralelo de uma crise econômica
global, houve um crescimento nos investimentos federais realizados em infraestrutura, que
foram seguidos de um acréscimo (i) no movimento do tráfego aéreo no país, (ii) na arrecadação
tributária decorrente da prestação dos serviços de navegação aérea e (iii) no orçamento anual
para operação do SISCEAB, que não foi objeto de contingenciamento durante o período
analisado. Não obstante a possibilidade da existência de outras variáveis, apurou-se, por fim,
que houve uma melhoria nos índices de conformidade e segurança operacional divulgados pelos
órgãos reguladores nacionais e internacional.
Palavras-chave: Política pública; Tarifa pública; Tarifa justa; Sistema de Controle do Espaço
Aéreo Brasileiro. Crise do setor aéreo.

ABSTRACT
The present work had as objective to analyze the air sector, specifically as regards the
management of values collected with the charging of the Rates for Using the Communications
and Air Navigation Services, which are the source of financing of military organizations that
integrate the Brazilian Airspace Control System (SISCEAB), in order to verify a possible
relationship between the evolution of the budget and the operational safety and compliance
levels achieved. Taking as a point of reference for the beginning of data collection and analysis,
the air sector crisis, which occurred between 2006 and 2007, the methodology used was the
bibliographical review on the Brazilian air sector crisis and on the 2008 global economic crisis,
accompanied by the collection and analysis of documentary data obtained through public
reports made available on the Internet, surveys conducted with the Federal Government's
Integrated System of Financial Administration (SIAFI), as well as field observations made
through semi-structured interviews carried out in Federal Public Administration Agencies that
take part of SISCEAB. The results of the research and the preliminary studies show that, as a
result of the crisis in the air sector, despite the simultaneous occurrence of a global economic
crisis, there was an increase in federal investments in infrastructure, which were followed by
(i) an increase in the movement of air traffic in the country, (ii) the tax collection resulting from
the provision of air navigation services and (iii) the annual budget for operation of SISCEAB,
which was not subject to contingency during the analyzed period. Notwithstanding the
possibility of other variables, it was finally found that there was an improvement in the
compliance and operational safety indexes published by national and international regulatory
agencies.
Keywords: Public policy. Public rate. Fair Tax. Brazilian Airspace Control System. Crisis of
the air sector.
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1.

INTRODUÇÃO
Vinte e nove de junho de 2006. Um avião, modelo Boeing 737-800, da Gol Linhas

Aéreas, que tinha decolado de Manaus com destino à Brasília e transportava 154 (cento e
cinquenta e quatro) pessoas, colidiu no ar com um jato executivo Legacy, fabricado pela
Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER), causando a morte de todos os seus ocupantes.
Segundo o Relatório Final emitido pelo Centro de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos (CENIPA)1, dentre os diversos fatores que contribuíram para o
acidente, os principais foram a desatenção e a falta de experiência dos pilotos norte-americanos
Joseph Lepore e Jan Paul Paladino, além de falhas nos procedimentos técnicos adotados pelos
controladores de tráfego aéreo responsáveis pelo monitoramento do voo.
Ainda, segundo o mesmo documento, foram descartadas algumas hipóteses, tais como
a falha dos equipamentos de comunicação e navegação das aeronaves ou dos radares. Foi
constatada que a área onde ocorreu o acidente era amplamente coberta por radares secundários,
instalados para receber os sinais emitidos pelas aeronaves, descartando a tese da existência de
um “buraco negro”, ou seja, uma área sem cobertura radar no local onde houve o choque entre
as aeronaves.
Dezessete de julho de 2007. Dessa vez, foi uma aeronave Airbus A320-233 da
companhia aérea Táxi Aéreo Marília (TAM), vindo de Porto Alegre com destino a São Paulo,
que, quando em pouso no aeroporto de Congonhas, não conseguiu frear e extrapolou os limites
da pista, vindo a colidir com um prédio e um posto de gasolina. Todas as 187 pessoas a bordo
do avião mais 12 pessoas que estavam no solo morreram. Foi o acidente aéreo com mais mortos
na história da aviação brasileira até hoje, como também com aquele tipo de aeronave em todo
o mundo até aquele momento2.
Dentre os fatores apontados pelo CENIPA como os principais motivos para a causa do
acidente, destacaram-se: (1) a formação teórica dos pilotos usava exclusivamente simulações
em computador, o que não garantia a boa formação individual de cada um; (2) o monitoramento
do voo não se mostrou adequado, uma vez que a tripulação não percebia o que acontecia, o que
impediu correções; (3) apesar de sua larga experiência em grandes jatos comerciais, o piloto da

1

O CENIPA é a organização do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades de investigação e
prevenção dos acidentes aeronáuticos que ocorrem no território brasileiro.
2
Em 31 de outubro de 2015, uma aeronave Airbus A321, operada pela Metrojet, que ia do Egito para Rússia, caiu
ao norte da Península de Sinai, logo após a decolagem. Perderam a vida neste acidente 224 pessoas.
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aeronave tinha poucas horas de voo em aeronaves Airbus A320; (4) a companhia aérea permitiu
que a tripulação fosse composta por dois comandantes, mas um deles havia realizado somente
um treinamento específico naquele tipo de aeronave; (5) não existia um alarme para indicar o
erro na posição das manetes de aceleração da aeronave3; (6) falta de consciência situacional por
parte dos pilotos, ou seja, falta de percepção sobre o perigo iminente; e (7) falta de regulação
técnica que impedisse a aeronave de pousar em pista molhada com o reverso (freio
aerodinâmico) inoperante.
Os dois acidentes de grande porte ocorridos num curto intervalo de tempo colocaram
em xeque, tanto a nível nacional, como internacional, a confiabilidade do sistema de navegação
e controle do espaço aéreo brasileiro, causando o temor de boa parte dos usuários do setor aéreo
no Brasil.
As tragédias foram, apenas, uma parcela de uma série de acontecimentos que logo se
sucederam, tais como: atrasos nos aeroportos, greve dos militares controladores de tráfego
aéreo e instauração de duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI)4 no Congresso
Nacional, destinadas a apurar os fatos que ensejaram a crise, que ficou conhecida à época nos
meios de comunicação e no cenário político brasileiro como o “Apagão Aéreo”.
Enquanto no Brasil desenrolava-se a crise do setor aéreo, nos Estados Unidos, o Lehman
Brothers Holding Inc.5 declarava falência e encerrava suas atividades, dando início à crise
econômica global de 2008, cujos efeitos foram diretamente sentidos pela economia brasileira.
Com a globalização e a consequente interligação mundial do sistema financeiro, a baixa
liquidez nas instituições de crédito dos Estados Unidos refletiu, também, no Brasil, sob a forma
de escassez de dinheiro disponível para a concessão de crédito, tanto para as empresas, como
para os consumidores. Tal escassez explica-se pelo fato de que cerca de 20% a 25% do crédito
oferecido no Brasil àquela época era proveniente do capital externo.
Outro reflexo da crise econômica de 2008 foi a alta do dólar. Segundo dados do Banco
Central do Brasil, o câmbio da moeda americana teve uma valorização de 50% nos últimos
3

Manetes de aceleração ou de empuxo são alavancas encontradas na cabine das aeronaves, que são utilizadas pelos
piloto, copiloto ou piloto automático para aumentar o empuxo dos motores e, por consequência, acelerar a
aeronave.
4
A CPI do Sistema de Tráfego Aéreo, também conhecida como CPI do Apagão Aéreo, foi instalada na Câmara
dos Deputados, em 2007, com o objetivo de apurar responsabilidades sobre graves problemas no sistema aéreo
brasileiro e teve seus trabalhos encerrados em 3 de outubro de 2007. Paralelamente, em 17 de maio de 2007, o
Senado Federal também instaurou uma segunda CPI do Apagão Aérea, encerrada igualmente em outubro de 2007.
5
O Lehman Brothers Holding Inc. foi uma instituição financeira de investimentos, que atuava mundialmente e
que prestava serviços financeiros no mercado de valores imobiliários ao Tesouro estadunidense. Suas atividades
foram encerradas em 15 de setembro de 2008, após o pedido de falência, decorrente, entre outros fatores, dos
prejuízos causados pela crise dos subprimes (créditos de risco fornecidos a tomadores que não oferecem garantias
suficientes) nos Estados Unidos.
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quatro meses de 2008, passando de R$ 1,60 (agosto de 2008) para R$ 2,40 (dezembro de 2008).
A alta do dólar, aliada à escassez de crédito no Brasil, prejudicou, principalmente, as grandes
empresas nacionais que possuíam passivos, dívidas, em moedas estrangeiras.
Ferraz (2013) cita que a influência da crise tornou-se ainda mais relevante, haja vista
que os fluxos de capitais oriundos de credores e investidores de países desenvolvidos para
investimento nos países em desenvolvimento, que haviam alcançado seu maior patamar em
2007, caíram bastante em 2008 e 2009, recuperando-se somente em 2010, sem, contudo, atingir
os níveis pré-crise. O gráfico abaixo, que objetiva analisar os efeitos imediatos da crise
econômica, ou seja aqueles ocorridos apenas durante o período de instabilidade, demonstra o
ocorrido.

Figura 1: Fluxo de capitais aos países em desenvolvimento, 2000 - 2010
Fonte: Extraído de Ferraz (2013)

Para ser capaz de superar e combater os efeitos da crise econômica, especialmente
aqueles que diziam respeito à falta de crédito disponível no mercado, o governo brasileiro
implantou à época uma série de medidas com o objetivo de estimular o consumo interno. Dentre
as medidas adotadas, uma das principais foi a redução da taxa básica de juros SELIC6. De
setembro a dezembro de 2008, a taxa de juros, que vinha num viés de alta, foi estabilizada e
mantida em 13,75% ao ano, caindo para 8,75% ao ano entre o final de 2009 e o início de 2010.

6

A SELIC é a taxa básica de juros da economia no Brasil, utilizada no mercado interbancário para financiamento
de operações com duração diária lastreadas em títulos públicos federais. A sigla SELIC é a abreviação de Sistema
Especial de Liquidação e Custódia.
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Como dito, a redução da taxa básica de juros foi apenas uma das medidas adotadas.
Outras ações governamentais, no âmbito fiscal, merecem destaque: (i) a expansão dos
investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)7; e (ii) a redução dos tributos:
IRPF, IPI, IOF, PIS/COFINS (Ferraz, 2013).
O gráfico abaixo permite evidenciar a evolução histórica dos investimentos públicos
federais até julho de 2010, ou seja, primordialmente durante o período em que aconteceu a crise
econômica global de 2008. É possível perceber que o aumento significativo dos investimentos
ocorre a partir de julho de 2008, em pleno desenrolar das crises aérea e econômica.

Figura 2: Investimentos públicos federais, 2002 - 2010
Fonte: Extraído de Ferraz (2013)

Ainda sobre o assunto, a tabela abaixo deixa claro que a retomada dos investimentos foi
direcionada, em sua maior parte, aos setores de infraestrutura, de modo geral (Orair e Gobetti,
2010). Os investimentos em infraestrutura, que foram na ordem de R$ 37,8 e R$ 50,2 bilhões
nos anos de 2007 e 2008, respectivamente, subiram para R$ 67,5 bilhões em 2009.

7

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo governo federal brasileiro em 28 de janeiro de
2007, englobava um conjunto de políticas econômicas, planejadas para os quatro anos seguintes, com o objetivo
acelerar o crescimento econômico do Brasil, prevendo investimentos totais de R$ 503,9 bilhões até 2010, sendo
uma de suas prioridades o investimento em infraestrutura.
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2007

(%)

2008

(%)

2009

(%)

37,8

70,5

50,2

69,7

67,5

73,6

Infraestrutura urbana

1,7
14,1
1,9

3,1
26,4
3,6

2,2
19,6
5,2

3,0
27,2
7,3

2,8
21,4
4,8

3,1
23,4
5,2

Infraestrutura hídrica

0,8

1,5

1,5

2,1

2,3

2,5

Defesa nacional

1,7

3,2

2,7

3,8

3,3

3,6

Educação

1,5

2,8

2,4

3,3

2,9

3,2

Segurança pública

1,3

2,4

1,2

1,7

1,6

1,7

Não classificados

6,9

12,9

6,5

9,1

6,6

7,2

TOTAL

53,6

100,0

71,9

100,0

91,7

100,0

Infraestrutura econômica
Demais investimentos
- Empresas estatais
- União

Tabela 1: Composição dos investimentos públicos federais (valores em R$ Bilhões)
Fonte: Extraído de Orair e Gobetti (2010)

As medidas governamentais de estímulo à economia permitiram ao Brasil atravessar a
crise, sem que houvesse grande impacto. Segundo dados do Banco Central, enquanto em 2009
a desaceleração econômica foi na ordem de 0,6%, em 2010 foi registrado um crescimento de
7,5% na economia brasileira.
No setor aéreo, que, além da crise econômica, sofria os efeitos da crise política do
“Apagão Aéreo”, o reflexo das medidas adotadas pode ser percebido na análise do gráfico
abaixo, que demonstra a evolução do número de passageiros transportados no Brasil nos anos
imediatamente seguintes ao período de instabilidade política e econômica. Percebe-se que foi
mantida a tendência de alta, que vinha ocorrendo regularmente desde o ano de 2003.
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Figura 3: Número de passageiros transportados no Brasil, em milhões
Fonte: Agência Nacional da Aviação Civil
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O que se pode perceber, até o presente momento, fazendo uma breve análise do impacto
das crises aérea e econômica unicamente durante o período de instabilidade, sem estender o
estudo até os dias atuais, é que as medidas macroeconômicas adotadas pelo governo brasileiro
contribuíram para que o país suportasse e superasse, a curto prazo, os efeitos causados pelas
referidas crises.
Entretanto, não foram somente as medidas adotadas no âmbito macroeconômico que
possibilitaram o crescimento do setor aéreo, mesmo durante o período de instabilidade. No
âmbito fiscal, houve uma importante alteração na gestão tributária e orçamentária, ou seja, na
forma de arrecadação e distribuição das Tarifas de Uso das Comunicações e dos Auxílios à
Navegação Aérea, que são utilizadas para financiamento e custeio dos projetos e atividades dos
órgãos públicos prestadores dos serviços de navegação aérea no país.
Apesar da legalidade na cobrança das tarifas públicas e dos estudos que apontam que,
quando “a relação entre pagamento de tarifas e demanda pode ser positiva, em decorrência da
melhoria da qualidade” (Hillman e Jenkner, 2002), a alteração não significou a criação de novo
encargo para o usuário dos serviços de navegação aérea. Ela teve como objetivo alterar os
percentuais destinados a cada um dos prestadores de serviços, de forma que lhe fossem
repassados os valores integralmente arrecadados.
Somados a tudo isso – avanço da economia, término da crise política do “Apagão
Aéreo” e normalização do sistema de controle do tráfego aéreo – no mês de maio de 2009, uma
equipe da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI)8, composta por 9 auditores,
esteve no Brasil, a fim de inspecionar os dois órgãos reguladores do setor aéreo no país: a
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)9 e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo
(DECEA)10. Na ocasião, em decorrência dos recentes acidentes aéreos acontecidos, que se
encontravam na fase de apuração das suas causas, foi inspecionado também o Centro de
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).

8

A OACI é a agência especializada das Nações Unidas responsável pela promoção do desenvolvimento seguro e
ordenado da aviação civil mundial, por meio do estabelecimento de normas e regulamentos necessários para a
segurança, eficiência e regularidade aéreas, bem como para a proteção ambiental da aviação. Com sede em
Montreal, Canadá, a OACI é a principal organização governamental de aviação civil, sendo formada por 191
Estados-contratantes, incluindo o Brasil, e representantes da indústria e de profissionais da aviação.
9
A ANAC é a agência reguladora federal que tem por finalidade e responsabilidade supervisionar a atividade de
aviação civil no Brasil, tanto no que diz respeito aos seus aspectos econômicos, como no que se refere à segurança
técnica do setor.
10
O DECEA é a organização do Comando da Aeronáutica responsável pelo controle do espaço aéreo brasileiro e
pelo provimento dos serviços de navegação aérea que viabilizam os voos e a ordenação dos fluxos de tráfego aéreo
no País.
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A inspeção foi realizada por meio de visitas aos provedores de serviço da ANAC
(empresas aéreas, oficinas de aviação, escolas etc.) e do DECEA (centros de controle, torres de
controle, serviços de meteorologia etc.), de forma a verificar a operacionalidade e o grau de
confiabilidade e a precisão dos serviços prestados e equipamentos utilizados.
De um montante de 213 (duzentos e treze) questões que integravam o Protocolo de
Auditoria dos Serviços de Navegação Aérea, identificou-se a existência de 11 (onze) condições
não-satisfatórias, gerando 3 (três) recomendações da OACI ao Estado brasileiro, representado
pelo DECEA. Assim, o grau de conformidade obtido pelo Brasil foi de 95% (noventa e cinco
por cento).
A avaliação obtida nos Serviços de Navegação Aérea permitiu ao Brasil colocar-se à
frente de países com maior grau de desenvolvimento econômico, conforme mostra a figura
abaixo, originada de dados extraídos do sítio da OACI na Internet.

Canadá

96 %

Estados Unidos

86 %

Brasil

95 %

Austrália

85 %

Alemanha

92 %

África do Sul

82 %

França

87 %

Índia

67 %

Figura 4: Comparativo do grau de conformidade operacional
Fonte: Organização da Aviação Civil Internacional

Em face de todo este contexto que foi exposto, surgiu o problema que deu origem à
investigação e à pesquisa realizadas neste trabalho.
1.1

Problema
Em que medida as mudanças nas gestões orçamentária e tributária contribuíram para

que Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) superasse os efeitos da crise
do setor aéreo em 2007?
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1.2

Objetivo
Com o intuito de obter a resposta para a questão levantada acima, o presente trabalho

tem por objetivo geral verificar e analisar as medidas adotadas nas gestões orçamentária e
tributária que permitiram ao SISCEAB superar os efeitos da crise do setor aéreo em 2007.
1.2.1 Objetivo Específico
Para alcançar o seu objetivo geral, foi definido o seguinte objetivo específico, de forma
a conduzir e a orientar a elaboração do presente trabalho: coletar e analisar comparativamente
os dados relativos às seguintes variáveis: (i) volume do movimento de tráfego aéreo; (ii)
montante da arrecadação tributária decorrente do tráfego aéreo; (iii) montante da arrecadação
repassado ao SISCEAB; (iv) montante dos repasses ao SISCEAB que foi objeto de
contingenciamento; e (v) índices de conformidade e segurança operacional do SISCEAB.
1.3

Limitação do Estudo
Diferentemente do que que foi visto na parte introdutória do presente trabalho, a

pesquisa propriamente dita não se limitou apenas aos anos em que ocorreram as crises aérea e
econômica. Foram coletados, agrupados e analisados os dados e as informações desde 2006 até
o ano de 2015.
Como boa parte das informações relativas aos anos de 2016 e 2017 ainda não havia sido
disponibilizada pelas agências reguladoras responsáveis por sua elaboração, quando da
realização da pesquisa, não foi possível estender a análise até os dias atuais.
No que diz respeito aos dados relativos à evolução da arrecadação e do repasse de
recursos financeiros e orçamentários ao SISCEAB, foram levadas em consideração apenas as
receitas tributárias provenientes do pagamento das Tarifas de Uso das Comunicações e dos
Auxílios à Navegação Aérea, que compõem a base para custeio de todas as despesas (atividades
e investimentos) vinculadas ao SISCEAB.
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2.

O ARCABOUÇO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO SETOR AÉREO

2.1

O Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB)
A Convenção sobre Aviação Civil Internacional, também conhecida como Convenção

de Chicago, que contou com a presença de delegados de 54 (cinquenta e quatro) países, dentre
eles o Brasil, estabeleceu, padronizou e normatizou as regras (normas de cumprimento
obrigatório) e as práticas recomendadas (normas de cumprimento opcional, embora
recomendadas) para a aviação civil internacional.
Assinado em 07 de dezembro de 1944, o Tratado da Convenção de Chicago foi firmado
pelo Brasil em 29 de maio de 1945, ratificado em 08 de junho de 1946 e promulgado pelo
Decreto Federal nº 21.713 de 27 de agosto de 1946. De acordo com as disposições contidas em
seu texto, o espaço aéreo sob responsabilidade do Brasil estende-se além de suas fronteiras,
ultrapassando a área sobre seu território, alcançando uma significativa parte do Oceano
Atlântico e perfazendo um total aproximado de 22 milhões de km2, sobre terra e mar, acordados
em Tratados Internacionais.11
Conforme Amorim, Oliveira e Onuki (2009), a responsabilidade da gestão do setor
aéreo brasileiro é do Comando da Aeronáutica, compartilhada com a Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC) e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO)12.
A ilustração abaixo13 permite visualizar como está composta a estrutura organizacional
da aviação civil brasileira. Na figura, é possível identificar a existência do Conselho de Aviação
Civil (CONAC)14, que tem como função assessorar o Presidente da República para a
formulação das políticas relativas à aviação civil.

11

Fonte: DECEA. Disponível em: <https://www.decea.gov.br/?i=quem-somos&p=espaco-aereo-brasileiro >
Acesso em: 20 jun. 2017.
12
A INFRAERO, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, é uma empresa pública federal brasileira de
administração indireta, vinculada à Secretaria de Aviação Civil. Fundada em 1973, é a responsável pela
administração portuária dos principais aeroportos do país.
13
Disponível em: < www.senado.gov.br/noticias.Jornal/emdiscussao/revista-em-discussao-edicao-novembro2010/materias/aviaao-obedece-a-regras-internacionais.aspx >. Acesso em: 05 maio 2017.
14
O CONAC, que é presidido pelo Ministro da Defesa e secretariado pela Secretaria de Aviação Civil, é composto
pelos Ministros da Fazenda; Turismo; Relações Exteriores; Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Casa
Civil; Planejamento; Justiça; e Transportes e pelo Comandante da Aeronáutica. Os dirigentes máximos da ANAC,
INFRAERO, DECEA e Departamento da Polícia Federal atuam como convidados permanentes.
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Figura 5: Organização da aviação civil
Fonte: www.www.senado.gov.br

Ainda, segundo Amorim, Oliveira e Onuki (2009), compete à ANAC a regulação e a
fiscalização das atividades de aviação civil, que abrange a definição dos padrões de segurança
de voo e da malha aeroviária, ao estabelecimento das condições mínimas de infraestrutura
aeroportuária e a regulamentação das relações econômicas de consumo no âmbito da aviação
civil.
Nesse sentido, a lei n° 11.182, de 27 de setembro de 2005, que criou a ANAC, define
como sua competência “regular e fiscalizar as atividades da aviação civil e de infraestrutura
aeronáutica e aeroportuária”.
Por fim, para os mesmos autores, a INFRAERO é responsável tão somente pela
administração aeroportuária dos principais aeroportos do país, nos moldes do que prevê o seu
estatuto social, aprovado em 27 de abril de 2017:
Art. 4º A Infraero tem por finalidade implantar, administrar, operar e explorar
industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária e de apoio à navegação
aérea, prestar consultoria e assessoramento em suas áreas de atuação e na
construção de aeroportos, bem como realizar quaisquer atividades, correlatas ou
afins, que lhe forem conferidas pelo Ministério supervisor.

Quanto ao Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), é dele a
competência pelo controle do tráfego aéreo e pela defesa aérea na área sob jurisdição do Estado
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brasileiro, atividades estas que estão sob a responsabilidade direta e exclusiva do Comando da
Aeronáutica.
A Portaria do Comando da Aeronáutica nº 913/GC315, de 21 de setembro de 2009,
define as atribuições do SISCEAB:
Art. 2º As atividades desenvolvidas no âmbito do SISCEAB são as seguintes:
I - controle da Circulação Aérea Geral (CAG) e da Circulação Operacional Militar
(COM);
II - vigilância do espaço aéreo;
III - telecomunicações aeronáuticas e auxílios à navegação aérea;
IV - gerenciamento de tráfego aéreo;
V - meteorologia aeronáutica;
VI - cartografia aeronáutica;
VII - informações aeronáuticas;
VIII - busca e salvamento;
IX - inspeção em voo;
X - coordenação e fiscalização do ensino técnico-específico; e
XI - supervisão de fabricação, reparo, manutenção e distribuição de equipamentos
empregados nas atividades de controle do espaço aéreo.

A gestão do SISCEAB é feita pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo
(DECEA), que monitora e controla a evolução do fluxo de tráfego aéreo no espaço aéreo
nacional por meio de 4 (quatro) órgãos regionais, chamados Centros Integrados de Defesa
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA I, II, III e IV)16.
Os CINDACTA I, II, III e IV, obedecendo à legislação internacional que regulamenta
o assunto, atuam sobre determinados setores, subdivisões do espaço aéreo brasileiro
denominadas Regiões de Informação de Voo (FIR)17, proveniente do inglês Flight Information
Region, conforme nomenclatura oficial.

15

ANEXO A.
Os CINDACTA, Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, são elos permanentes do
Sistema de Controle do Espaço Aéreo, responsáveis pela prestação dos serviços de gerenciamento de tráfego aéreo,
defesa aérea, informações aeronáuticas, meteorologia aeronáutica, telecomunicações aeronáuticas e busca e
salvamento. Há no Brasil 4 Centros: CINDACTA I - Brasília, CINDACTA II - Curitiba, CINDACTA III - Recife
e CINDACTA IV - Manaus.
17
Região de Informação de Voo (FIR) é a designação dada à maior porção em que são subdivididos os espaços
aéreos dos países, para que seja prestado ao menos um dos serviços de tráfego aéreo. Cada FIR possui limites
horizontais e verticais bem definidos, no interior dos quais todos os voos são reportados a um órgão de controle
do tráfego aéreo. Em contrapartida, as aeronaves recebem o Serviço de Informação de Voo, que lhes permite
manter a separação lateral e vertical necessária à segurança (evitar colisões com obstáculos fixos e móveis tais
como montanhas, edificações, grandes antenas, outras aeronaves etc.).
16
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Figura 6: Mapa das Regiões de Informação de Voo brasileiras
Fonte: Departamento de Controle do Espaço Aéreo

A operação de cada uma das 5 (cinco) FIR existentes no Brasil é feita, conforme tabela
abaixo:

FIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Brasília

CINDACTA I

Curitiba

CINDACTA II

Recife

CINDACTA III

Atlântico

CINDACTA III

Amazônica

CINDACTA IV

Tabela 2: Responsabilidade sobre as FIR
Fonte: Departamento de Controle do Espaço Aéreo

Soma-se aos CINDACTA o Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo (SRPVSP), responsável exclusivamente pelo controle de tráfego de maior densidade de fluxo no País,
ao longo das terminais aéreas de São Paulo e Rio de Janeiro, por meio das Torres de Controle
localizadas nos Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo18 de São Paulo (DTCEA-SP), São
José dos Campos (DTCEA-SJ), Guaratinguetá (DTCEA-GW), Galeão (DTCEA-GL), Campo
18

Os Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA) são organizações, integrantes do Sistema de Controle
do Espaço Aéreo Brasileiro, que prestam os serviços de tráfego aéreo, de telecomunicações e de informações
aeronáuticas e meteorológicas nas diversas localidades de interesse da aviação. Grande parte dos radares e
equipamentos de navegação encontram-se instalados nos DTCEA, em função de sua localização em áreas
específicas.
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dos Afonsos (DTCEA-AF), Santa Cruz (DTCEA-SC), Santos (DTCEA-ST) e Campo de Marte
(DTCEA-MT), bem como dos equipamentos de navegação instalados no Destacamento de
Controle do Espaço Aéreo de Telemática (DTCEA-TM), conforme figura abaixo:

Figura 7: Mapa da região sob a responsabilidade do SRPV-SP
Fonte: Departamento de Controle do Espaço Aéreo

O SISCEAB possui, ainda, em sua estrutura organizacional o Centro de Gerenciamento
da Navegação Aérea (CGNA), órgão responsável por assegurar o equilíbrio entre a capacidade
e a demanda nos aeródromos e setores de controle. O CGNA é o responsável pelo
gerenciamento operacional dos fluxos de voo em todo o território brasileiro, como também pelo
monitoramento de todos os movimentos aéreos, de forma ininterrupta.
Além do DECEA, CINDACTA, SRPV-SP e CGNA, para realizar as atividades que lhe
são atribuídas, o SISCEAB dispõe de uma estrutura física e de instalações em todas as 27
unidades federativas brasileiras, que abrange 5 Centros de Controle de Área, 47 Controles de
Aproximação, 59 Torres de Controle de Aeródromo, 79 Destacamentos de Controle do Espaço
Aéreo, 90 Estações de Telecomunicações Aeronáuticas, 75 Estações Prestadoras de Serviços
de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo, 170 radares, 50 Sistemas de Pouso por Instrumentos,
dentre outros auxílios à navegação aérea.
O custeio de todos os projetos e atividades realizados pelos órgãos que integram o
SISCEAB é feito exclusivamente por meio dos recursos destinados na Lei Orçamentária Anual,
provenientes da arrecadação das Taxas de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação
Aérea (TAN e TAT), que é feita junto aos usuários dos referidos serviços.
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2.2

As Fontes de Financiamento do SISCEAB
Antes de tratar das Taxas de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea,

que são a fonte de financiamento dos projetos e atividades exercidos pelo SISCEAB, faz-se
necessária a ressalva de que estas – Taxas – são uma espécie do gênero Tributos.
Apesar de ter sua origem como instrumento de opressão (Schoueri, 2001), atualmente,
a cobrança de tributos é vista como instrumento da liberdade coletiva do Estado Fiscal. Com o
nascimento dos primeiros Estados de Direito, foi necessária a criação do Direito Tributário, a
fim de vincular a cobrança dos tributos aos preceitos estabelecidos nas normas constitucionais
vigentes.
O Direito Tributário é um ramo do Direito Financeiro. Enquanto o Direito Financeiro
disciplina as questões jurídicas inerentes à obtenção, à gestão e às despesas públicas, o Direito
Tributário legisla sobre as normas jurídicas relacionadas unicamente à obtenção das receitas
tributárias.
O Código Tributário Nacional assim define tributo:
Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Percebe-se que a vontade do legislador não se limitava à definição legal do conceito de
tributo. O intuito principal era evidenciar a sua compulsoriedade, bem como diferenciá-lo das
penalidades, haja vista que os tributos não podem ser utilizados como instrumento de sanção
de ato ilícito.
Segundo o que dispõe a Constituição Federal de 1988, os tributos são um gênero, que
engloba as espécies impostos, contribuições de melhoria e taxas, que serão, estas últimas, o
foco principal de estudo no presente trabalho.
Sobre estas, o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal atribui à União, aos Estados
aos Municípios e ao Distrito Federal a competência para instituí-las, desde que sejam: (i) em
razão do exercício do poder de polícia; e (ii) pela utilização efetiva ou potencial de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.
Dessa forma, fica evidente o pressuposto constitucional de que a cobrança das Taxas de
Serviços demanda a efetiva prestação, por parte do poder público, de serviço específico e
divisível, ou a mera colocação do referido serviço à disposição do particular.
Segundo a Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, que versa sobre a utilização e a
exploração dos aeroportos e dos serviços de navegação aérea neles disponibilizados, as Taxas
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de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea podem ser consideradas como
“Taxas de Serviços”.
Art. 8º A utilização das instalações e serviços destinados a apoiar e tornar segura a
navegação aérea, proporcionados pelo Comando da Aeronáutica, está sujeita ao
pagamento das seguintes tarifas de navegação aérea:
I - Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea em Rota devida pela utilização do conjunto de instalações e serviços relacionados ao controle
dos voos em rota, de acordo com as normas específicas do Comando da Aeronáutica;
II - Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios-Rádio à Navegação Aérea em
Área de Controle de Aproximação - devida pela utilização do conjunto de instalações
e serviços relacionados ao controle de aproximação, de acordo com as normas
específicas do Comando da Aeronáutica; e
III - Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios-Rádio à Navegação Aérea em
Área de Controle de Aeródromo - devida pela utilização do conjunto de instalações
e serviços relacionados ao controle de aeródromo ou aos serviços de informações de
voo de aeródromo, de acordo com as normas específicas do Comando da
Aeronáutica.

As Tarifas de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea (TAN e TAT),
que são devidas em decorrência da utilização das instalações, dos serviços e das facilidades
disponibilizados pelo SISCEAB, foram instituídas pelo Decreto-Lei nº 1.896, de 17 de
dezembro de 1981, e a sistemática para sua cobrança no país foi regulamentada pela Portaria
DECEA nº 44/DGCEA19, de 28 de janeiro de 2011.
As Tarifas de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea são constituídas
pelas seguintes tarifas específicas:
a) Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea em Rota
(TAN);
b) Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios-Rádio à Navegação Aérea
em Área de Controle de Aproximação (TAT - APP); e
c) Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios-Rádio à Navegação Aérea
em Área de Controle de Aeródromo (TAT - ADR).
Segundo o que dispõe a Portaria DECEA nº 44/DGCEA, a TAN é o valor unitário
destinado à “remuneração dos custos devidos pela utilização dos serviços, instalações, auxílios
e facilidades disponibilizados a uma aeronave, de acordo com o seu peso e a distância
percorrida”. Esse valor é fixado em função dos serviços prestados nas Regiões de Informação
de Voo (FIR) e nas áreas de controle sobrevoadas e da natureza do voo (doméstico ou
internacional).
Já a TAT - APP é o valor unitário que remunera “os custos devidos pela utilização do
conjunto de serviços, instalações, auxílios e facilidades prestadas a uma aeronave em sua
19
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operação de descida ou subida na área terminal de tráfego aéreo de um aeródromo classificado”.
O valor da Tarifa é calculado e fixado, conforme a natureza do voo (doméstico ou
internacional), variando de acordo com a classe atribuída ao aeroporto pelo DECEA.
Por fim, a TAT - APP é o valor unitário que remunera “os custos devidos pela utilização
do conjunto de serviços, instalações, auxílios e facilidades prestadas a uma aeronave em apoio
à sua operação de pouso e decolagem em área de responsabilidade de um aeródromo
classificado”. Esse valor é fixado em função da natureza do voo (doméstico ou internacional) e
de acordo com a classe atribuída ao aeródromo pelo DECEA.
Além das tarifas acima citadas, até a edição da Portaria Normativa Interministerial nº
24/MD/SAC20, de 04 de janeiro de 2012, era cobrado o ATAERO, ou seja, um adicional de
50% aplicado sobre todas as Tarifas Aeroportuárias e sobre as Tarifas de Uso das
Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea, destinado exclusivamente à revitalização,
modernização, reaparelhamento, reforma e expansão das instalações aeroportuárias e da rede
de telecomunicações e de auxílio à navegação aérea no país.
Sobre as tarifas TAN, TAT - APP e TAT - ADR, segundo a Portaria DECEA nº
44/DGCEA, de 28 de janeiro de 2011, estão isentas do seu recolhimento as aeronaves:
a) militares e públicas brasileiras da Administração Direta Federal, Estadual,
Municipal e do Distrito Federal;
b) privadas brasileiras utilizadas em serviços da Administração Indireta Federal,
Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
c) militares e públicas de países estrangeiros, destinadas ao território nacional, em
trânsito ou sobrevoo, quando em atendimento à reciprocidade de tratamento;
d) categorizadas como instrução ou histórica;
e) em voos de experiência ou retorno por motivos de ordem técnica ou meteorológica;
e
f) civis engajadas em missão de Busca e Resgate, de Assistência, de Investigação e
Acidentes Aeronáuticos e outras de caráter público, quando requisitadas pela
autoridade competente.

Quanto à sistemática para distribuição dos valores arrecadados a título de Tarifas de
Navegação Aérea, há dois momentos que devem ser considerados, para efeito do presente
trabalho.
Anteriormente à Portaria Normativa Interministerial nº 24/MD/SAC, de 04 de janeiro
de 2012, a distribuição era regulamentada pelos Ofícios nº 01/EMAER/R-08121, 26 de janeiro
de 1998, e nº 011/2SC/160522, de 27 de outubro de 1999, sendo que esta era realizada,
obedecendo aos seguintes critérios:
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PERCENTUAL (%)

TIPO DE TARIFA
DECEA

INFRAERO

OUTROS

TAN

59

41

-

TAT - APP

59

41

-

TAT - ADR

59

41

Variável

ATAERO

100

0

-

Tabela 3: Distribuição das tarifas arrecadadas
Fonte: Elaborado pelo autor

Percebe-se que, independentemente da quantidade e do tipo de serviço prestado por cada
um dos órgãos, o percentual do repasse era constante, ainda que o número de prestadores do
serviço de navegação aérea vinculados ao DECEA fosse superior àqueles subordinados à
INFRAERO.
Para se ter uma ideia, apesar de 100% dos prestadores dos serviços de navegação aérea,
que são ressarcidos pelo pagamento da TAN, integrarem o SISCEAB, o DECEA recebia,
apenas, cerca de 59% dos valores arrecadados.
No que diz respeito aos serviços de navegação aérea ressarcidos pela TAT – APP, cerca
de 29% dos prestadores dos referidos serviços são vinculados à INFRAERO, enquanto que os
71% restantes integram a estrutura do SISCEAB. Independentemente disso, o DECEA recebia
59% e a INFRAERO 41% do montante arrecadado.
Por fim, em relação ao pagamento da TAT – ADR, 51% prestadores dos referidos
serviços são vinculados à INFRAERO, enquanto que 30% integram a estrutura do SISCEAB e
demais 19% não fazem parte de nenhum dos dois órgãos. Da mesma forma que nas demais
tarifas, à INFRAERO eram repassados 41% da arrecadação e o restante era destinado ao
DECEA, para ressarcimento aos seus prestadores, como também para transferência aos “outros
prestadores”, que não faziam parte do DECEA, nem da INFRAERO.
A tabela abaixo demonstra a comparação entre o percentual de prestadores vinculados
às agências reguladores e o correspondente percentual da arrecadação repassado.
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Tipo de
Tarifa

DECEA

INFRAERO

OUTROS

Prestadores
%

Repassado
%

Prestadores
%

Repassado
%

Prestadores
%

Repassado
%

TAN

100

59

0

41

0

0

TAT-APP

71

59

29

41

0

0

TAT-ADR

30

59

51

41

19

Variável

Tabela 4: Comparativo dos repasses por agência
Fonte: Elaborado pelo autor

Após a edição da Portaria Normativa Interministerial nº 24/MD/SAC, de 04 de janeiro
de 2012, os valores arrecadados com as tarifas passaram a ser destinados aos efetivos
prestadores dos serviços.
Dessa forma, o DECEA passou a ser remunerado exclusivamente e integralmente pelos
serviços públicos prestados pelas Torres de Controle (TWR), que executam o controle do
tráfego até 5 km a contar dos aeroportos; pelos Controles de Aproximação (APP), que executam
o controle entre 5 km e 74 km; e pelos Centros de Controle de Área (ACC), representados pelos
Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (CINDACTA), que executam
o controle de tráfego aéreo nas aerovias23.
A INFRAERO passou a ser remunerada exclusivamente pelo montante dos serviços
prestados, realizados por meio da administração e operação de 66 órgãos de controle de tráfego
em áreas terminais de aeroportos e de 81 Grupamentos de Navegação Aérea sob sua
responsabilidade24.
Além do DECEA e da INFRAERO, passaram a ser remunerados diretamente pelo
montante efetivo dos serviços os demais prestadores de serviços, que o fazem por meio das 512
Estações Permissionárias de Telecomunicações Aeronáuticas homologadas pelo DECEA para
apoiar a navegação aérea em área terminal de aeródromos de pequeno volume de tráfego25.
A alteração na forma de distribuição dos valores arrecadados é um exemplo de uma
intervenção estatal, por meio de uma política pública de governo, que afetou diretamente
orçamento destinado às agências reguladoras do setor aéreo no Brasil, incluindo-se nelas o
Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Orçamento, este, que será o assunto a ser tratado
na sequência.

23

Extraído de < http:\\www.decea.gov.br >, consulta em: 23 de março de 2017.
Extraído de < http:\\www.decea.gov.br >, consulta em: 23 de março de 2017.
25
Extraído de < http:\\www.decea.gov.br >, consulta em: 23 de março de 2017.
24
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3.

O ORÇAMENTO PÚBLICO BRASILEIRO
Não há como se analisar os efeitos de determinadas medidas de natureza fiscal e

orçamentária, como é o objetivo da pesquisa a que refere este presente trabalho, sem que haja
um prévio conhecimento do orçamento público e do sistema legal em que ele está inserido.
3.1

Histórico do Orçamento no Brasil
Em geral, nos Estados de Direito, principalmente naqueles sob o regime democrático,

os sistemas político e jurídico organizam-se e estruturam-se com o objetivo de garantir que as
ações estatais serão adotadas em prol do bem-estar social.
O pensamento vigente à época do Estado Absolutista, quando as despesas públicas eram
demandadas conforme a vontade, interesse e conveniência dos governantes – do Poder
Executivo, cedeu espaço, com o decorrer dos anos, ao Estado de Direito. Dessa forma, os gastos
públicos passaram a depender de prévia aquiescência e, por consequência, prévio controle sobre
sua execução por parte dos representantes da sociedade – o Poder Legislativo. Daí nasceu a
necessidade da criação do orçamento público, cuja origem etimológica, segundo Pinto (1956),
remonta ao latim “urdir”, que significa “planejar”, “calcular”.
Conceitualmente, o orçamento pode ser livremente definido como sendo um diploma
legislativo que tem por objetivo detalhar a previsão das receitas a serem arrecadadas e a
autorização das despesas a serem realizadas em determino período. Ou seja, é o instrumento
para planejamento dos gastos estatais.
Nesse sentido, Oliveira e Horvarth (2003) definem orçamento como “a lei que contem
previsão de receitas e despesas, programando a vida econômica e financeira do Estado, por um
certo lapso”.
Para Piscitelli, Timbó e Rosa (1997), o orçamento público pode ser conceituado como:
A ação planejada do Estado, quer na manutenção de suas atividades, quer na
execução dos seus projetos, materializa-se através do orçamento público, que é um
instrumento que dispõe o Poder Público (em qualquer de suas esferas) para
expressar, em determinado período de tempo, se o programa de atuação,
discriminando a origem e o montante dos recursos a serem obtidos, bem como a
natureza e o montante dos dispêndios a serem efetuados.

Historicamente, o orçamento público brasileiro tem variado, de acordo com a norma
constitucional vigente. Segundo a Constituição de 1824, competia ao Ministro da Fazenda
“apresentar à Câmara dos Deputados, anualmente, o orçamento geral de todas as despesas
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públicas do ano futuro e da importância de todas as contribuições e rendas públicas”. Em suma,
o Poder Executivo elaborava o orçamento e a sua aprovação era feita pelo Legislativo.
A Constituição de 1891 trouxe algumas novidades em relação à elaboração e à
fiscalização do orçamento, que passaram a ser de competência privativa do Congresso
Nacional. Para o controle dos gastos, foi criado o Tribunal de Contas. Apesar da competência
legal do Legislativo para a elaboração do orçamento, na prática, tal atividade, ainda era exercida
pelo Executivo, pois o artigo 13 da Constituição citava que “o governo enviará à Câmara dos
Deputados, até 31 de maio de cada ano, a proposta de fixação da despesa, como cálculo da
receita geral da República, para servir de base à iniciativa da Lei de Orçamento". Somente em
1926, esta prática foi formalizada como o retorno ao Poder Executivo da competência para
elaboração da proposta orçamentária.
A Constituição de 1934 refletia a situação política do país desde a Revolução de 1930.
Grande parte da autonomia dos Estados foi transferida à União, que passou a ser a grande
centralizadora das funções públicas em todo o território. O mesmo aconteceu com o orçamento
público, cuja competência para elaboração e aprovação, por meio de Decreto, era atribuída ao
Presidente da República. Ao Poder Legislativo, em tese, caberia, tão somente, votar o
orçamento e julgar as contas do Presidente com o auxílio do Tribunal de Contas. Na prática,
porém, como não havia limitações à elaboração de emendas pelos legisladores, criou-se o que
se chamou de “tipo misto” de orçamento.
A principal alteração promovida pela Constituição de 1937, no que diz respeito à gestão
orçamentária, foi a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), que
passou elaborar a proposta orçamentária, uma vez que seu Diretor acumulava a presidência da
Comissão de Orçamento do Ministério da Fazenda. No Estado Novo, não obstante estar previsto
na Constituição que o orçamento deveria ser votado pela Câmara dos Deputados e pelo
Conselho Fiscal, na prática, este era elaborado e aprovado exclusivamente pelo Poder
Executivo, por meio de Decreto.
Fruto do pós-Guerra, a Constituição de 1946 trouxe a redemocratização e, por
consequência, a participação mista na gestão dos recursos públicos. Dessa forma, cabia ao
Poder Executivo elaborar o projeto de lei orçamentária e ao Poder Legislativo aprovar a lei
propriamente dita. Ao Legislativo era dada, ainda, a prerrogativa de coparticipação na
elaboração por meio das emendas parlamentares. Uma vez que não existia uma contrapartida
para a elaboração das emendas, ou seja, não era necessário que nenhuma despesa fosse
cancelada para que outra fosse incluída, houve um acréscimo significativo no número de
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emendas orçamentárias, passando de 8.572 para, aproximadamente, 100.000 entre os anos de
1959 e 1963.
Somente após a implantação do regime militar, com a criação da Lei 4.320/64, é que
voltou a existir um equilíbrio entre os poderes Executivo e Legislativo, no que diz respeito à
elaboração do orçamento. Isto, graças à implantação de restrições legais ao processo de
elaboração das emendas parlamentares.
Em continuidade às restrições impostas ao Legislativo pela Lei nº 4.320/64, a
Constituição de 1967 aumentou o rigor sobre as prerrogativas do Legislativo, que passou a ser
responsável, tão somente, pela homologação do projeto de lei orçamentária encaminhado pelo
Executivo.
O art. 65 da Constituição, por exemplo, trazia em seu texto que:
Art. 65 É de competência do Poder Executivo a iniciativa das leis orçamentárias e
das que abram créditos, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos,
concedam subvenção ou auxílio ou de qualquer modo autorizem, criam ou aumentam
despesas.
§1º - Não será objeto de deliberação a emenda de que decorra aumento de despesa
global ou de cada órgão, projeto ou programa, ou as que visem a modificar o seu
montante, natureza e objetivo.

As alterações ocorridas no cenário geopolítico mundial no término da década de 1980 e
início da década 1990, como também a instauração de um regime político democrático no
Brasil, ensejaram a criação de um novo arcabouço legal para o Brasil, que culminou com a
Constituição Federal de 1988.
3.2

O Orçamento Público Brasileiro na Constituição Federal de 1988
A atual Constituição, promulgada em 1988, restituiu ao Poder Legislativo a prerrogativa

de propor emendas ao projeto de lei orçamentária elaborado pelo Poder Executivo. Merece
destaque também o esforço do novo texto constitucional em retomar a concepção vigente desde
a década de 1960, de forma a garantir a vinculação do orçamento ao planejamento.
Assim, no aspecto normativo da Constituição Federal de 1988, o planejamento
orçamentário dá-se por intermédio de um sistema legal, formado por um conjunto de três leis
diferentes, coordenadas e interligadas - (i) o Plano Plurianual (PPA); (ii) a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO); e (iii) a Lei Orçamentária Anual (LOA), que juntas materializam a
execução das políticas públicas federais pertinentes.
A Constituição Federal, ao dispor sobre a elaboração dos orçamentos públicos,
estabelece que:
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Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais”.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá
sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação
das agências financeiras oficiais de fomento.

Sobre o assunto, Silva (2011) é claro ao mostrar que há uma hierarquia jurídica entre as
leis que compõem o sistema orçamentário brasileiro.

Figura 8: Hierarquia dos objetos de planejamento governamental.
Fonte: Extraído de Silva (2011)

Assim, de forma que se possa entender todo o sistema orçamentário brasileiro, sob a
ótica do modelo instituído pela Constituição Federal de 1988, faz-se necessário compreender
cada uma das leis que o integra.
3.2.1 O Plano Plurianual (PPA)
O PPA é, em termos gerais, uma lei em sentido formal, da espécie ordinária, que prevê
as regras a serem seguidas pelo Executivo na execução das despesas públicas e pelo Legislativo
na confecção das demais leis orçamentárias (Castellani, 2006).
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É o instrumento legal que formaliza e normatiza o planejamento da Administração
Pública para o período de quatro anos, de forma a orientar e controlar as despesas públicas, para
que estas ocorram de maneira regular e racional, possibilitando a preservação do patrimônio
público e permitindo a criação de novos investimentos.
O artigo 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2010 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
dispõe que “a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em
que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas”.
Dessa forma, para possibilitar um correto planejamento, Siqueira, Alves, Modesto e Pereira
(2012) citam que os seguintes fatores são necessários para que o PPA possa ser elaborado com
correção, ou seja, garantindo que haja recursos financeiros para implantar e dar continuidade
ao plano de governo durante sua vigência:
(i) o valor total de recursos que o ente governamental contará nos quatro anos de
vigência do plano plurianual; (ii) o valor total das despesas com manutenção e
conservação do patrimônio público; (iii) o valor total de recursos disponíveis que
poderão ser empregados para desenvolvimento das ações governamentais e das
despesas de caráter continuado; (iv) a condição econômica e social do ente público,
bem como a comparação de sua situação de forma federal, regional, estadual e
municipal para localizar onde estão os problemas; (v) a possível geração de novas
receitas; (vi) a forma de crescimento urbano disposto no plano diretor; e (vii) o plano
de governo publicado durante o período eleitoral, para cumprir o que foi prometido.

A Constituição Federal atribui ao PPA a competência para estabelecer as diretrizes,
objetivos e as respectivas metas para o governo de forma regionalizada, ou seja, definindo e
regulamentando o planejamento a nível regional (Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e CentroOeste).
No que se refere aos objetivos e às metas da Administração Pública, o PPA deve ser
elaborado no sentido de permitir que estes possam ser alcançados, por meio da realização dos
programas, bem como dos projetos e atividades a eles vinculados.
As metas contidas no PPA deverão ser quantificadas de forma física e financeira,
apurando-se o custo global e unitário das ações e dos programas do governo para permitir a
observação dos resultados obtidos, bem como sua avaliação (Siqueira, Alves, Modesto e
Pereira, 2012).
Dessa forma, os mesmos autores citam que, a fim de cumprir os ditames constitucionais
sobre o assunto, a elaboração do PPA é feita com base na seguinte estrutura:
a) Programa: instrumento de organização da ação governamental buscando a
realização dos objetivos e dando nome ao que se vai fazer;
b) Diagnóstico: identificação da realidade existente e da necessidade de implantação
do programa;
c) Objetivos: são os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações
governamentais;
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d) Metas: objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar; e
e) Custo: valor a ser gasto para a realização do programa.

3.2.2 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
Estabelecido o Plano Plurianual, que tem a vigência quadrienal, a Constituição Federal
determina que, anualmente, deve ser elaborada a LDO, normatizando e definindo as metas e
prioridades da Administração Pública, de forma a orientar a elaboração da Lei Orçamentária
Anual.
Castellani (2006), cita que a “Lei de Diretrizes Orçamentárias é um plano prévio,
fundado em considerações econômicas e sociais, para ulterior elaboração de proposta
orçamentária”, cujo objetivo principal é “demonstrar, apenas, os grandes valores a serem
perseguidos pela administração”.
O artigo 165, § 2º da Constituição Federal determina que a LDO deverá: (i) abranger as
metas e prioridades da gestão pública para o próximo exercício financeiro; (ii) dar suporte à
criação da LOA; e (iii) regulamentar outras ações essenciais na elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias:
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
[...]
II - as diretrizes orçamentárias;
[...]
§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá
sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação
das agências financeiras oficiais de fomento.

Após a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no ano 2000, a LDO passou a
ser o instrumento legal responsável pela definição das regras de planejamento, de forma a tornar
mandatório o equilíbrio entre as receitas e despesas na execução do orçamento.
Siqueira, Alves, Modesto e Pereira, 2012 comentam que a LDO estabelece as diretrizes
que nortearão a Administração Pública na preparação do orçamento e na sua realização,
destacando as ações governamentais que deverão ser objeto de maior prioridade.
A tabela abaixo relaciona o conteúdo a ser inserido na LDO, de forma que ela seja
elaborada em conformidade com os mandamentos da Constituição Federal e da Lei de
Responsabilidade Fiscal:
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CONTEÚDO DA LDO
CF / 1988

LRF / 2000

Definir as metas e prioridades da
Administração Pública
Dar orientações básicas para elaboração da
lei orçamentária anual

Dispor sobre o equilíbrio entre receitas e
despesas
Definir os critérios e formas de limitação de
empenho
Estabelecer as normas relativas ao controle de
custos e à avaliação dos resultados dos
programas financiados com recursos dos
orçamentos
Estabelecer as condições e exigências para
transferências de recursos a entidades públicas e
privadas
Definir o montante e forma de utilização da
reserva de contingência
Dispor sobre a contratação excepcional de horas
extras
Autorizar o auxílio ao custeio de despesas
atribuídas a outros entes da federação

Dispor sobre as alterações na legislação
tributária
Estabelecer a política de aplicação das
agências financeiras oficiais de fomento
Dispor sobre a política de pessoal e encargos
sociais

Definir critérios para o início de novos projetos
Definir as despesas consideradas irrelevantes
Definir as condições para a renúncia de receita
Tabela 5: Conteúdo da LDO, segundo a CF/1988 e a LRF/2000
Fonte: Extraído de Aguiar, Moraes, Pereira e Fonseca (2010)

3.2.3 A Lei Orçamentária Anual (LOA)
Por fim, a Constituição Federal de 1988 dispõe que, anualmente, após a edição da Lei
de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo deverá encaminhar ao Poder Legislativo a Lei
Orçamentária Anual (LOA), que será feita obedecendo aos termos do PPA e às diretrizes da
LDO. Sobre esta vinculação entre os referidos institutos legais, assim dispõe Castellani (2006):
uma lei é conectada a outra. A Lei Orçamentária Anual guarda fina sintonia com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias, e esta também com o Plano Plurianual. O que foi
aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentária bloqueia praticamente a disponibilidade
política do governante para poder efetuar alterações posteriores. Se na Lei de
Diretrizes Orçamentárias ficou estabelecida a construção de cinco creches, por
exemplo, não se pode colocar quatro na lei orçamentária anual. Esta tem fina
sintonia com aquela, uma amarra a outra, rigorosamente.

O Art. 165, § 5º da Constituição Federal dispõe sobre a abrangência da LOA, que deverá
englobar os seguintes orçamentos:
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
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I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades
da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações
instituídos e mantidos pelo Poder Público.

No caso específico do orçamento da seguridade social, ele abrangerá, ainda, as receitas
e despesas inerentes às seguintes atividades do governo:
a) Saúde: receitas oriundas do Sistema Único de Saúde (SUS)26, de convênios e
outras vinculadas à saúde e despesas da saúde e outras vinculadas a este departamento;
b) Assistência Social: receitas oriundas do Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS)27, de convênios e outras vinculadas à assistência social, também as despesas da
assistência social e outras vinculadas a este departamento; e
c) Previdência Social: todas as receitas e despesas oriundas do RPPS28.
Sobre cada um dos três orçamentos que devem fazer parte da LOA, por orçamento fiscal
entende-se a previsão de todas as despesas e receitas da União relacionadas à manutenção e
operação dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, como também dos fundos, órgãos e
entidades que integram a Administração Pública Direta e Indireta. Em termos gerais, Siqueira,
Alves, Modesto e Pereira (2012) definem o orçamento fiscal como sendo “as despesas gerais
do Estado, ou seja, aquelas necessárias à execução das atividades destinadas a toda a
coletividade, tanto no que se refere às obras como aos serviços diversos”.
O orçamento de investimentos abrange os valores que serão destinados às sociedades
nas quais o ente público tem participação societária, ou seja, relaciona os recursos federais que
serão investidos nas empresas públicas ou sociedades de economia mista das quais o Estado
seja sócio.

26

O Sistema Único de Saúde (SUS) é a denominação do sistema público de saúde no Brasil. Foi instituído pela
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, como forma de efetivar o mandamento constitucional do direito
à saúde como um “direito de todos” e “dever do Estado” e está regulado pela Lei nº. 8.080/1990, a qual
operacionaliza o atendimento público da saúde.
27
O Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), instituído pela Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, é o
fundo público de gestão orçamentária, financeira e contábil, que tem como objetivo proporcionar recursos para
financiar gestão, serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social.
28
O Regime de Previdência dos Servidores Públicos, denominado Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
tem suas políticas elaboradas e executadas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. Neste Regime,
é compulsório para o servidor público do ente federativo que o tenha instituído, com teto e subtetos definidos pela
Emenda Constitucional nº 41/2003. Excluem-se deste grupo os empregados das empresas públicas, os agentes
políticos, servidores temporários e detentores de cargos de confiança, todos filiados obrigatórios ao Regime Geral.
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Finalmente, farão parte do orçamento da seguridade social todas as despesas e receitas
relacionadas às atividades de assistência social, seguridade social e saúde pública.
A Lei Orçamentária Anual é o instrumento norteador das atividades do Estado, no que
se refere à aplicação e à utilização dos recursos públicos. Ressalta-se que se trata de um
instrumento legal autorizativo e, não, impositivo, uma vez que compete ao gestor de cada
orçamento a opção de executar ou não as despesas nela incluídas.
Outro fator que merece destaque é que os inciso I, artigo 167 da Constituição Federal
veda expressamente “o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária
anual”, ou seja, só podem existir gastos públicos, caso tenham sido previamente autorizados no
orçamento. Entretanto, no decorrer do exercício financeiro e, por consequência, durante a
execução do orçamento, podem surgir despesas imprevisíveis e urgentes, que não estavam
contempladas na LOA. Nesses casos específicos, a Constituição Federal autoriza a abertura de
créditos adicionais e sua inclusão no orçamento.
Quanto aos créditos adicionais, estes podem ser classificados como:
a) créditos suplementares: reforçam as despesas já existentes no orçamento,
devendo ser incluídos na LOA mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo;
b) créditos especiais: incluem novas despesas no orçamento, devendo ser
incluídos na LOA mediante projeto de lei feito pelo Executivo e encaminhado para aprovação
do Legislativo; e
c) créditos extraordinários: incluem novas despesas (urgentes e imprevisíveis)
no orçamento, devendo ser incluídas na LOA mediante Decreto do Executivo, que dará
conhecimento ao Legislativo.
Em síntese, a estrutura da Lei Orçamentária Anual deve ser feita no sentido de relacionar
a previsão de arrecadação das receitas e a correspondente autorização das despesas para o
exercício financeiro a que se refere o orçamento. Nesse sentido, o Princípio da Exclusividade
do Orçamento Público, disposto no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, afirma que a LOA
não poderá versar sobre qualquer outro assunto que não a previsão de receitas e despesas. Não
se aplica tal princípio à previsão de créditos suplementares e abertura de créditos, que poderá
ser feita por intermédio de autorização legislativa específica.
Sobre a inter-relação entre receitas e gastos, tornada obrigatória pela Constituição
Federal, assim discorre Oliveira (2005):
O que vale assinalar é não se poder enfocar as prerrogativas do Poder Público na
arrecadação, seja financeira, seja tributária, sem atenuar às garantias do indivíduo
ante o poder de arrecadação.
(...)
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A arrecadação está vinculada ao gasto. Este, tem estrita conexão com os objetivos
básicos do Estado.

O mesmo assunto é tratado de forma semelhante por Torres (2000), que assim
complementa:
A disciplina básica da receita e da despesa estabelece-a a Constituição, que deve
estampar os princípios e as normas que tratem simultaneamente de ambas as faces
da mesma moeda – as entradas e os gastos públicos. São de natureza meramente
constitucional o prever o equilíbrio orçamentário, o distribuir a competência para
autorizar a cobrança de impostos e a realização de gastos, o exigir a periodicidade
do controle e o estabelecer as Diretrizes para a redistribuição de rendas.

Em suma, analisando o conjunto de leis que compõe o sistema orçamentário brasileiro
desde a Constituição Federal de 1988, o que se percebe é que, seguindo a tendência mundial
iniciada com a queda do muro de Berlim e o, consequente, término da Guerra Fria, com o
crescimento dos movimentos sociais e trabalhistas ao redor do planeta e o fortalecimento do
regime democrático, foi necessário aperfeiçoar o modelo orçamentário brasileiro, a fim de
permitir à sociedade civil organizada uma atuação efetiva no processo orçamentário, tanto na
definição das despesas a serem incluídas no orçamento, como também no controle sobre sua
execução e sobre sua efetividade.
Nesse sentido, o novo modelo do orçamento público brasileiro deveria orientar-se (i)
pela gestão estratégica dos recursos públicos, ou seja, de acordo com as demandas sociais
prioritárias; e (ii) pela transparência e controle, inclusive social, sobre o resultado das ações
públicas implementadas (Accountability29).
A criação do Decreto nº 2.829/98, fixando as normas para a elaboração do Plano
Plurianual relativo ao período de 2000 a 2003, bem como dos orçamentos anuais dos referidos
exercícios financeiros, fez com que o Brasil passasse a seguir a tendência já iniciada nas grandes
economias democráticas mundiais. Foi a primeira tentativa oficial de seguir as práticas já
executadas em outros países, voltadas para a gestão por resultados e a avaliação do
desempenho.
Dentre as inovações trazidas pelo novo instrumento legal, que estimulavam a
accountability e o foco no desempenho/resultado, podem ser destacadas:
a) todo programa governamental deverá ter uma ação finalística, conduzida por um
gerente único, voltada à prestação de serviços ou fornecimento de bens à sociedade;
29

Accountability é um termo da língua inglesa que pode ser traduzido para o português como responsabilidade
com ética e remete à obrigação, à transparência de membros de um órgão administrativo ou representativo de
prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representados. Não se trata apenas de prestar contas em termos
quantitativos, mas de auto avaliar a obra feita, de dar a conhecer o que se conseguiu e de justificar aquilo em que
se falhou. A obrigação de prestar contas, neste sentido amplo, é tanto maior quanto a função é pública, ou seja,
quando se trata do desempenho de cargos pagos pelo dinheiro dos contribuintes
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b) todo programa governamental relacionado às atividades continuadas do Estado
deverá definir metas de produtividade e de qualidade, a serem mensuradas por
indicadores que reflitam a avaliação da sociedade; e
c) os resultados anuais obtidos pelos programas governamentais deverão ser
comparados com as metas e objetivos previamente estabelecidos, de forma a
subsidiar o processo decisório sobre a manutenção, alteração e/ou cancelamento do
programa ou da política pública a ele vinculada.

Enquanto no orçamento-programa, típico do modelo burocrático, partia-se das áreas de
atuação do governo para se chegar à despesa propriamente dita, no novo modelo de orçamento
público, utilizado pelo movimento do New Public Management (NPM), o ponto de partida para
a definição da política pública e consequentemente da despesa era o problema a ser resolvido,
a demanda social a ser atendida. O novo modelo de orçamento público ou, simplesmente,
orçamento por resultado tende a aproximar a sociedade e o Estado, estabelecendo uma relação
de corresponsabilidade pela realização da despesa e pelo seu controle, principalmente, aquele
relacionado ao seu impacto.
Entretanto, se, por um lado, o orçamento por resultado fortaleceu a accountability e
aumentou a responsabilidade dos gestores públicos, por outro lado, deu a eles um maior grau
de flexibilidade para gerenciamento dos recursos orçamentários. Da mesma forma, foi tornado
mais relevante o papel desempenhado pelo Poder Legislativo. Se antes, ele se limitava a votar
e aprovar o orçamento feito pelo Poder Executivo, agora, o parlamento participa do seu
planejamento, uma vez que as despesas são autorizadas em decorrência das políticas públicas
necessárias ao atendimento da sociedade.
Nesse sentido, pode-se afirmar que o novo modelo brasileiro transformou o orçamento
de um mero instrumento garantidor da legalidade dos gastos públicos, para um instrumento
destinado à promoção e à prestação de contas das políticas públicas e de sua efetividade.
Sobre este novo modelo, Martins (2008) afirma que:
Contemporaneamente, o Orçamento Público brasileiro fundamenta-se na máxima
observância tanto dos recursos disponíveis, quanto das necessidades, carências e
lacunas a serem supridas para o bem-estar da população nacional, não obstantes
estejam as falhas, ilícitos e contratempos que se opõem ao completo objetivar de tal
instrumento legal.

Em face de tudo que foi visto no presente capítulo e no anterior, conhecidas a estrutura
do setor aéreo, em especial a do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, e o sistema
legal de normas que regulamentam a elaboração do orçamento público, faz-se necessário o
conhecimento doutrinário acerca do pagamento das taxas pela utilização direta dos serviços
públicos, de forma a possibilitar responder à questão que deu origem ao presente estudo.
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4.

REFERENCIAL TEÓRICO

Após o breve estudo sobre o orçamento público brasileiro, feita no capítulo anterior, que
possibilitará a análise das medidas adotadas pelo governo brasileiro na gestão orçamentária, a
fim de alcançar o objetivo geral do presente trabalho, qual seja: verificar e analisar as medidas
adotadas nas gestões orçamentária e tributária que permitiram ao SISCEAB superar os
efeitos da crise do setor aéreo, faz-se necessário, ainda, o estudo sob o ponto de vista fiscal,
de forma a ser possível, também, analisar as medidas tributárias adotadas em combate à crise
do setor aéreo.
Dessa forma, tendo em vista que as medidas governamentais de maior impacto no
combate aos efeitos da crise aérea foram adotadas no âmbito da gestão tributária,
especificamente na forma de distribuição dos valores arrecadados com a cobrança das Taxas de
Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea, conforme será demonstrado por
ocasião da análise dos dados coletados durante a pesquisa, o embasamento teórico para
conclusão do trabalho foi feito por meio de estudos acadêmicos e científicos que versam sobre
as tarifas públicas pagas diretamente pelos usuários dos serviços, bem como sobre a eficiência
desse tipo de sistema de cobrança tarifária.
Não há, porém, como se estudar as taxas e tarifas públicas, como também a eficiência
dessa prática, sem que haja o entendimento sobre o que vem a ser serviço público,
especialmente aquele específico e divisível, que é o pressuposto constitucional para a exigência
do tributo.
Nas palavras de Meirelles (2012), serviço público pode ser definido como sendo “todo
aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para
satisfazer necessidades essenciais e secundárias da coletividade ou simples conveniências do
Estado”.
Entretanto, apesar da existência de vários estudos sobre o tema serviço público no
âmbito do Direito Administrativo, o presente trabalho utilizou os ensinamentos doutrinários
existentes no Direito Tributário, haja vista que o objetivo precípuo estava relacionado ao
entendimento das disposições do artigo 145, inciso II, do texto constitucional brasileiro.
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir
os seguintes tributos:
(...)
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos a sua disposição.
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Assim, Greco e Dias (2015) vinculam a incidência tributária decorrente do serviço
público à existência de uma atividade realizada por alguém – prestador do serviço – no interesse
de outrem – tomador do serviço. Comentam, ainda, que “o serviço se constitui em um fazer
algo, seja porque o tomador, podendo realizar a atividade não o faz, seja porque o tomador não
tem habilidade para tanto”, destacando a ideia de fruição de um serviço pelo cidadão em razão
da atividade prestada pelo ente público.
Cunha (2014), cita que os serviços públicos podem ser classificados de várias formas,
dentre elas, quanto à sua natureza e quanto aos seus destinatários.
A classificação, quanto à sua natureza, segue o julgado do Ministro Moreira Alves, do
Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os serviços públicos são classificados como (i)
propriamente estatais, (ii) essenciais ao interesse público e (iii) não essenciais:
I - Serviços públicos propriamente estatais: são aqueles em que há atuação Estatal
baseada na soberania, que não podem ser delegados e são remunerados mediante
taxa lei, em geral, cobrada de quem os usa efetivamente. Ex.: serviços judiciários.
II - Serviços públicos essenciais ao interesse público: São de interesse de todos
remunerados mediante taxa por quem os usa ou deveria usar, neste último caso, se
houver previsão legal: é dito uso efetivo ou potencial. Ex.: coleta domiciliar de lixo.
III - Serviços públicos não essenciais: como regra, podem ser delegados e
remunerados por preço público (contrato). Ex.: telefonia, energia elétrica, gás.

Quanto aos destinatários dos serviços públicos, que, também segundo Cunha (2014), é
uma classificação que encontra consenso na doutrina, estes podem ser classificados como: (i)
gerais ou (ii) individuais:
I - Serviços públicos gerais ou “uti universi”: não possuem usuários determinados
ou determináveis, sendo prestados à coletividade como um todo. Não se podem
individualizar cada beneficiário, tampouco mensurar o quanto usou do serviço. São
exemplos os seguintes: polícia, limpeza urbana, iluminação pública, calçamento,
segurança nacional.
II - Serviços públicos individuais ou “uti singuli”: têm usuários determinados e podese mensurar o quanto utilizado pelo destinatário. Assim, são ditos divisíveis, de
utilização individual, facultativa, mensurável e remunerado através de taxas (fixadas
em lei) ou de preço público (previsto em contrato). Como exemplo, citem-se os
serviços de telefonia, gás, água, energia elétrica, postal e coleta domiciliar de lixo.

Tomando por base a classificação de Cunha (2014), é possível classificar como serviços
públicos individuais ou “uti singuli” aqueles prestados órgãos integrantes do Sistema de
Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB). A mensuração e remuneração pelos serviços
públicos prestados são feitas por meio da instituição, no âmbito de cada organismo ou agência
regulatória, de um sistema de cobrança tributário, decorrente do pagamento de tarifas públicas
por parte dos usuários e beneficiários dos serviços.
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4.1

Tarifas Públicas
Sobre a utilização das tarifas públicas como forma de financiamento das atividades

governamentais, Bird (2000) comenta que os cidadãos devem pagar pelos serviços públicos que
recebem, desde que isto não se constitua um negócio comercial, mas, sim, uma forma de
contraprestação relacionada especificamente com os serviços recebidos pelos contribuintes.
Em outro artigo, Bird (1996) cita que:
as pressões orçamentárias estão levando os governos em todos os níveis a recorrer
cada vez mais às tarifas públicas pagas pelos utilizadores dos serviços para financiar
suas atividades. Adequadamente concebidas e aplicadas, esta forma de tributação
pode realmente exercer um papel importante no financiamento das atividades
governamentais. O que é mais importante, elas também podem garantir que o que os
governos façam o que as pessoas querem e estão dispostas a pagar.

O mesmo autor complementa o assunto, citando que, no caso específico do Canadá, a
cobrança de taxas, como para pouso e decolagem nos aeroportos, existem há mais de duas
décadas. Porém, no ambiente fiscal atual, em que os governos estão procurando fundos onde
quer que eles possam estar disponíveis, esta prática tornou-se ainda mais importante.
Sobre o mesmo tema Jimenez (1990) comenta que alguns países em desenvolvimento
começaram a reavaliar a política tradicional de “preço zero” para a prestação de determinados
serviços públicos, incluindo-se nesse rol de serviços inclusive aqueles relacionados à segurança
e à saúde.
O novo pensamento, segundo Jimenez (1990), é que os governos devem reexaminar se,
em determinados setores da economia, é preferível manter o sistema de alocações
orçamentárias, que por vezes são demasiadamente baixas e insuficientes, ou aumentar a receita
dos referidos setores, por meio da instituição de algumas taxas de usuário (tarifas públicas), que
conduzem a uma maior eficiência e qualidade dos serviços prestados.
No mesmo texto, Jimenez (1990) sinaliza, ainda, que a tendência atual é a opção pela
segunda alternativa, principalmente para os serviços que podem ter seu preço estipulado e que
não possam sofrer solução de continuidade, nem tampouco queda em sua qualidade, sob o efeito
de pôr em risco os seus usuários, como é o caso dos serviços prestados pelo SISCEAB.
Já, para Fox e Edminston (2000), as tarifas públicas têm potencial para ser a mais
confiável fonte de financiamento dos serviços que podem ter o seu preço fixado. Segundo eles,
as receitas intergovernamentais provenientes do pagamento de impostos de natureza geral não
são muito eficazes neste tipo de serviços, em razão de que podem ser afetadas pela situação
fiscal, causando a diminuição dos recursos disponíveis.
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Os referidos autores, ao analisar a cobrança de tarifas públicas na África, assim dispõem
sobre o tema:
A expansão e melhoria dos serviços públicos é essencial para melhorar a qualidade
de vida e produtividade em países em desenvolvimento. Alguns países têm sido
diligentes em expandir a infraestrutura necessária para fornecer serviços públicos,
mas, infelizmente, não dispõem de recursos para tal. A imposição de taxas públicas
para financiar serviços públicos seria uma alternativa para eliminar os problemas
financeiros enfrentados por estes países na prestação de serviços e aumentaria as
receitas adicionais que poderiam ser usadas para pagar outras despesas do governo.

Sobre o último comentário dos autores, acerca da não vinculação das receitas oriundas
do pagamento de taxas, no caso do Brasil prevalece o princípio da não afetação. Assim, a
Constituição Federal de 1988 estabelece a proibição de vinculação de certas receitas a
finalidades específicas, devendo existir uma previsão geral de receitas, posteriormente
distribuídas pela lei orçamentária. Segundo Castellani (2006), o legislador pretende, com isso,
“não afastar a discricionariedade e a liberdade do administrador ao elaborar seu projeto de
administração”.
Contudo, como também observa Castellani (2006), este princípio da não afetação, ou
não vinculação, “aplica-se apenas e tão somente aos tributos da espécie imposto, com base no
enunciado do artigo 167, IV da CF”. Isto nos leva a concluir, contrário sensu, que “as demais
receitas tributárias, como as provenientes do pagamento das tarifas, devem ou podem ter
vinculação ou afetação”.
Vale a ressalva que, no Brasil, os recursos arrecadados com o pagamento das Tarifas de
Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea destinam-se exclusivamente ao
custeio das atividades e projetos do interesse do SISCEAB.
No caso da prestação dos serviços públicos, não há como se falar em princípios
constitucionais sem trazer à tona um dos princípios básicos que devem orientar as atividades
exercidas pelo poder público: a eficiência.
Inserido no texto constitucional brasileiro pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de
junho de 1998, o princípio da eficiência passou a integrar o rol dos princípios constitucionais
elencados no artigo 37 da Constituição Federal, tendo como paradigma o pressuposto de
eficiência significa a melhor utilização dos recursos públicos, pessoal e material, para a
consecução de determinado objetivo legalmente estabelecido.
Não há de se confundir o conceito de eficiência no setor público com aquele utilizado
na iniciativa privada e que rege as relações comerciais entre particulares. Para o poder público,
eficiência não significa aumento da lucratividade, mas atender às demandas e necessidades da
sociedade de maneira econômica e eficaz.
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No caso específico da cobrança e aplicação dos valores arrecadados por meio das tarifas
públicas, a prestação dos serviços públicos deve pautar-se sobre este princípio, de forma a
legitimar-se ante à sociedade.
Para Bird (1996), a principal razão econômica para a cobrança de taxas públicas dos
destinatários diretos da prestação dos serviços públicos específicos é fazer uso do governo para
a utilização mais eficiente dos recursos. Para ele,
o objetivo de maximizar a eficiência com que os governos usam recursos públicos
escassos não é capricho de um economista ideológico. É simplesmente o senso
comum: certamente, qualquer sociedade deve usar seus escassos recursos públicos
de uma forma a fornecer à sociedade o máximo de serviços com o mínimo de
recursos.

Bird (1996) complementa citando que a busca pela eficiência torna-se ainda mais
relevante “em tempos de rigor orçamentário”. A lógica econômica para a instituição e cobrança
das taxas de usuários, ou tarifas públicas, portanto, “não é produzir receitas, mas promover a
eficiência econômica” dos gastos públicos. A cobrança de tarifas públicas, quando feita com
justiça e aplicada com eficiência, “tem o potencial de tornar a sociedade como um todo muito
melhor”.
Da mesma forma, um dos argumentos citados por Jimenez (1990) como motivadores
para a cobrança de tarifa é a “evidência empírica sobre o impacto da sua cobrança na eficiência
e equidade” dos serviços públicos prestados.
Jimenez (1990) comenta, ainda, um estudo feito nas Filipinas, onde ficou evidenciado
que as escolas que dependiam de financiamento comunitário, ou seja, que realizavam a
cobrança de tarifas públicas, tinham custos mais baixos do que aquelas que dependiam de
investimentos públicos feitos pelo governo central daquele país.
O mesmo autor defende, ainda, que a questão fundamental para tornar a prestação de
serviços mais eficiente é “como abaixar os custos unitários sem sacrificar a qualidade,
particularmente para os serviços mais caros e que requerem um maior nível de investimento”,
como é o caso dos serviços de navegação aérea. Para ele, uma maneira de se conseguir isto a
médio prazo nos países em desenvolvimento é “destinar parcela dos valores arrecadados para a
implantação de novas tecnologias, novos procedimentos gerenciais e novas habilidades técnicas
entre os prestadores de serviços”.
Em estudo semelhante, Hillman e Jenkner (2002) constataram que os benefícios
provenientes do pagamento de impostos, de natureza geral, pagos a um governo central, podem
não ser percebidos tão claramente pela sociedade contribuinte. E esta ausência de uma ligação
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direta entre o pagamento de impostos e os benefícios decorrentes acabam por contribuir para
que haja um elevado índice de evasão fiscal.
Hillman e Jenkner (2002) concluíram, também, que o pagamento das tarifas pela
prestação dos serviços de educação contribuíram para que, além da melhoria da qualidade da
educação, houvesse um aumento na demanda pelo acesso à escola. Assim, os autores
complementam dizendo que “a relação entre pagamento de tarifas e demanda pode ser positiva,
em decorrência da melhoria da qualidade”.
Esse crescimento da demanda, após a instituição da tarifa e, consequente, melhoria da
qualidade dos serviços também foi objeto de estudo por Jimenez (1990). A “vontade de pagar”
dos usuários pôde ser evidenciada em diversos casos analisados pelo autor. Por exemplo, foi
verificado em uma pesquisa realizada no Peru que havia uma predisposição da sociedade em
pagar uma tarifa pública para que houvesse escolas melhores equipadas e em locais mais
próximos de suas residências.
Um aspecto interessante trazido à discussão por Bird e Tsiopoulos (1996) diz respeito à
privatização dos serviços públicos que poderiam ser prestados pela iniciativa privada. Os
autores comentam que, para determinados serviços em que há o monopólio do setor público,
pode não ser fácil (ou ser difícil) persuadir ou forçar as empresas privadas a atuarem no sentido
que sejam atingidos os fins de determinada política pública. Citam, ainda, que a necessidade de
operação dentro das regras e limites do setor público podem acarretar custos mais elevados e,
consequente, maior valor a ser pago pelos usuários.
Por fim, Bird e Tsiopoulos (1996) defendem que, para estes tipos de serviços, em que
há o monopólio público e que são necessários elevados investimentos, “a cobrança de tarifas
ainda é o meio mais eficiente”.
Eficiência, esta, que, no Brasil, ganhou status de princípio constitucional da
Administração Pública, conforme será visto na sequência.
4.2

A Eficiência do Serviço Público
A Emenda Constitucional nº 19 inseriu no texto da Constituição Federal de 1988 a

eficiência entre os Princípios Constitucionais da Administração Pública.
Entretanto, tal medida não se tratou de uma inovação legislativa, pois já constava no
Decreto-Lei nº 200, de 1967. O referido instituto, no seu artigo 26, inciso III, dispunha que “a
Administração Indireta estará sujeita à supervisão ministerial e à eficiência administrativa” e,
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ainda, no seu artigo 30, § 3º, citava que “é dever dos responsáveis pelos diversos órgãos
competentes dos sistemas atuar de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir os custos
operacionais da administração”.
A própria Constituição Federal de 1988, em seu texto original, já tratava do assunto no
artigo 74, inciso II, ao estabelecer que os Poderes da União deverão manter sistemas de controle
interno com a finalidade de “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia
e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração federal, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito
privado”.
Há muitos autores que discorrem sobre o Princípio da Eficiência na doutrina brasileira.
Meirelles (2012), por exemplo, trata a eficiência como sendo uma obrigação da administração.
Para ele,
eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com
presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função
administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade,
exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das
necessidades da comunidade e de seus membros.

Morais (2002) assim conceitua o Princípio da Eficiência:
é o princípio que impõe à Administração pública direta e indireta e seus agentes a
persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma
imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em
busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários
para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se
desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social.

Rezende (2007), de forma semelhante aos autores citados anteriormente, define o
Princípio da Eficiência como
aquele que determina aos órgãos e pessoas da Administração Direta e Indireta que,
na busca das finalidades estabelecidas pela ordem jurídica, tenham uma ação
instrumental adequada, constituída pelo aproveitamento maximizado e racional dos
recursos humanos, materiais, técnicos e financeiros disponíveis, de modo que possa
alcançar o melhor resultado quantitativo e qualitativo possível, em face das
necessidades públicas existentes.

Há de se fazer, entretanto, uma ressalva entre os conceitos apresentados de eficiência e
o que se costuma chamar por eficácia. Esta, segundo Baracho (2000) “deve ser medida pelo
grau de cumprimento dos objetivos fixados nos programas de ação, comparando-se os
resultados realmente obtidos com os previstos, independentemente dos meios utilizados.
Ou seja, a eficácia diz respeito, tão somente, a uma comparação entre os resultados
obtidos e aqueles planejados. Ainda, de acordo com Baracho (2000),
avaliação da eficácia deve proporcionar informação sobre a continuidade,
modificação ou suspensão de um programa; sobre se os programas cumpridos
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alcançaram os fins propostos; informar ao público a respeito do resultado das
decisões governamentais, ou informar ao Legislativo sobre o desenvolvimento dos
programas sob a coordenação e encaminhamento do executivo, por exemplo.

Dessa forma, enquanto a eficiência é mensurada pela relação serviços prestados versus
recursos empregados, a eficácia é medida pela relação serviços planejados versus serviços
prestados. Nessa linha de raciocínio, Leal (2003) comenta que a intenção do legislador, ao alçar
a eficiência à condição de princípio constitucional, foi “medir o volume de recursos, financeiros
ou não, e a produção de bens e serviços, para avaliar o grau de rendimento (produtividade) da
verba pública”.
Especificamente no que diz respeito ao Estado brasileiro, o que se percebe é que houve
um crescimento considerável da máquina pública nas últimas duas décadas. Sobre o tema,
Baptistelli (2009), menciona que “sustentar uma máquina pública grande e em expansão requer
mais tributação”. A mesma autora cita, também, que “devido às fontes de tributação limitadas
e aos mecanismos de poupança forçada, são gerados impostos de baixa qualidade”.
É nesse cenário fiscal que se depreende a necessidade de que sejam adotadas medidas
no sentido de enxugar a máquina pública ou de tornar a prestação do serviço público eficiente,
principalmente, quando se buscam mitigar os efeitos de uma crise econômica ou política, como
foi o caso da crise do setor aéreo, analisada no presente trabalho.
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5.

METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÕES

Método pode ser livremente conceituado como o processo para se atingir um
determinado fim ou para se alcançar o conhecimento sobre determinado assunto. Da mesma
forma, metodologia pode ser definida como sendo o campo de estudo sobre os métodos
disponíveis em determinada área para a produção do conhecimento.
Já, no que diz respeito à pesquisa, Cervo, Bervian e Da Silva (2007) a definem como
sendo “a utilização de métodos científicos com a finalidade de investigar problemas teóricos
ou práticos”.
Uma vez definido o problema a ser pesquisado, a escolha da estrutura metodológica
para a realização da pesquisa deve ser feita com cuidado e rigor pelo pesquisador.
Neste capítulo, será feita uma apresentação sobre a metodologia utilizada para a
realização da presente pesquisa, de forma a descrever as seguintes informações:
a) tipo de pesquisa realizada;
b) forma como os dados foram coletados;
c) ambiente pesquisado; e
d) forma como os dados foram tratados e processados.
5.1

Tipo de pesquisa
Tomando por base os conceitos de Vergara (2007), segundo o qual há dois critérios

básicos para a classificação das pesquisas: (i) quanto aos fins; e (ii) quanto aos meios. No que
diz respeito à finalidade, a presente pesquisa pode ser classificada como descritiva e explicativa.
Já no que se refere aos meios utilizados, a pesquisa classifica-se como documental e
bibliográfica.
Descritiva e explicativa, pois “expõe características claras e bem delineadas de
determinada população ou fenômeno, envolvendo técnicas padronizadas e bem estruturadas de
coletas de seus dados” e “tem como principal objetivo expressar as ações estudadas em dados
de fácil compreensão, justificando e explicando os seus principais motivos e o ‘porquê’ das
coisas” (Vergara, 2007).
Documental e bibliográfica, uma vez que será processada por meio de “análises em
documentos encontrados em órgãos públicos ou privados” e “com base em material publicado
em livros, jornais, revistas, sites na internet, e que sejam disponibilizados ao público em geral”.
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Segundo as definições de Collis & Hussey (2005), a presente pesquisa também pode ser
classificada como exploratória, haja vista que tem como principal finalidade prover a
compreensão de um problema em questão, de forma que suas constatações possam ser
utilizadas como dados para pesquisas complementares e posteriores.
Nesse sentido, a pesquisa exploratória tem como característica o fato de não comportar
hipóteses, mas, tão somente, “procurar padrões e ideias, em vez de testar ou confirmar uma
hipótese” (Collis & Hussey, 2005).
Ainda, segundo Collis e Hussey (2005) “há dois principais paradigmas ou filosofias de
pesquisa. Embora haja muita incerteza, eles podem ser chamados de positivista e
fenomenológico”.
O método mais apropriado às ciências naturais e que reflete o paradigma positivista é o
quantitativo, pois envolve a coleta de dados numéricos, com a aplicação de tratamentos
estatísticos. Procura mensurar e descrever determinada ocorrência e vale-se da condução de
experimentos controlados, sendo possível ao pesquisador manter uma atitude independente e
objetiva em relação à pesquisa (Collis & Hussey, 2005).
Já o método qualitativo tem como fundamento o paradigma fenomenológico e busca
interpretar e compreender determinado fenômeno, sendo mais indicado para o estudo das
ciências sociais. No papel de intérprete, apesar da neutralidade assumida, o conhecimento e os
valores do pesquisador interferem, em diferentes graus, no produto da pesquisa (Collis &
Hussey, 2005).
A linha divisória entre os dois tipos de metodologia é tênue e inspira vários autores na
discussão do tema. O importante é reconhecer que não há qualificação sem quantificação,
tampouco análise estatística sem interpretação, que é definido por Bauer & Gaskell (2002)
como pluralismo metodológico.
No presente trabalho, o autor estudou o comportamento de determinadas variáveis
relacionadas ao Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), de forma a
averiguar a inter-relação entre estas a partir da crise do setor aéreo, iniciada em 2006. Neste
caso, foi utilizado o método quantitativo para o levantamento das informações referentes ao
volume do tráfego aéreo, ao montante arrecadado com receitas tributárias decorrentes da
prestação dos serviços de navegação aérea, ao orçamento proveniente das referidas receitas
destinado à operação e à manutenção do SISCEAB e, por fim, aos índices utilizados no país
para mensuração dos níveis de segurança e conformidade operacional do sistema.
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O método qualitativo foi utilizado para a interpretação dos dados coletados, pois se
buscou compreender, analisar e construir um conhecimento, baseado nas informações obtidas.
A decisão pela utilização simultânea dos métodos de investigação fundamenta-se nos
conhecimentos absorvidos de Kidder et al (1987), segundo os quais:
Ao realizar pesquisas para além deste livro, pode ser que você mude os tipos de
questões que coloca e os métodos que prefere. Poderá experimentar com os próprios
métodos de pesquisa. Tornando-se versátil você não precisa seguir uma única linha.
Não clame por obediência a um método porque nenhum é o melhor. Cada um tem seu
forte, e você descobrirá que cada um é útil para explorar um terreno diferente e
alcançar um diferente destino.

Em razão da extensão do assunto e grande números de dados a serem pesquisados foi
definida uma amostragem para a presente pesquisa, a qual se passa a detalhar.
5.2

Ambiente Pesquisado
Segundo Gil (1999), o universo ou população de uma pesquisa é a totalidade, o conjunto

de elementos que possui as características necessárias para a sua realização. A amostra é, de
acordo com Marconi e Lakatos (2002), uma parcela, um subconjunto do universo populacional,
selecionado de acordo com os critérios necessários e convenientes à realização da pesquisa.
Para Vergara (2007), o universo da pesquisa pode ser definido como “um conjunto de
elementos (empresas, produtos, pessoas, por exemplo) que possuem as características que serão
objeto de estudo”.
Para a realização da presente pesquisa, o autor pesquisou dados documentais sobre o
volume do tráfego aéreo no Brasil, a arrecadação realizada, ao orçamento aprovado e
executado, ou seja, as despesas autorizadas e os contingenciamentos feitos, como também sobre
os índices de segurança operacional, todos relacionados ao SISCEAB.
No que se refere ao volume de tráfego aéreo, a amostra foi equivalente ao universo
disponível, ou seja, foram considerados todos os tipos de eventos que ensejam a cobrança de
tarifa específica por parte do poder público pela prestação dos serviços de navegação
necessários, tais como: voos comerciais, voos particulares, voos militares, entre outros.
Da mesma forma, na apuração dos dados relativos à arrecadação realizada, a amostra
abrangerá a integralidade da fonte de receita destinada ao custeio das atividades e investimentos
do SISCEAB, que é aquela proveniente do pagamento das Tarifas de Uso das Comunicações e
dos Auxílios à Navegação Aérea.
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No que diz respeito às despesas autorizadas na Lei Orçamentária Anual, a amostra
compreenderá os valores destinados à realização das atividades e projetos do SISCEAB, sem
levar em consideração aqueles inerentes aos gastos com pagamento de pessoal, uma vez que o
custeio de tais despesas não é feito por meio do recolhimento das Tarifas de Navegação Aérea,
mas sim por recursos do Tesouro Nacional arrecadados por meio de outras fontes de receitas.
Quanto aos índices de conformidade e de segurança operacional, conquanto o Brasil ser
signatário da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, também conhecida como
Convenção de Chicago, foram utilizados os indicadores obtidos a partir dos (i) relatórios
emitidos pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), por meio do Universal
Safety Oversight Audite Programme (Programa Universal de Auditoria e Supervisão da
Segurança); dos (ii) relatórios anuais de análise de desempenho do SISCEAB, emitidos pela
Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo (ASOCEA), órgão
integrante do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), que é a agência
reguladora das atividades inerentes ao controle do espaço aéreo no Brasil; e (iii) dos relatórios
anuais emitidos pelo Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes (CENIPA).
Por fim, tendo em vista que o autor buscou analisar o desempenho de determinadas
variáveis inerentes ao SISCEAB, a partir da deflagração da crise do setor aéreo, ocorrida em
2007, a pesquisa limitou sua amostra aos dados relativos ao período entre 2007 e 2016.
5.3

Coleta e Tratamento dos Dados
Os dados bibliográficos foram coletados, por meio de pesquisa em livros, revistas

especializadas, periódicos, trabalhos científicos e informações disponibilizadas em mídias
eletrônicas, na Internet. Foram analisados conteúdos sobre a crise política de 2006, “Apagão
Aéreo”, a crise econômica de 2008, que ocorreu de forma concomitante à crise aérea, de forma
a verificar o seu impacto na gestão dos recursos orçamentários do SISCEAB, bem como as
medidas implementadas para a minimização e/ou eliminação dos seus impactos. O enfoque
principal na coleta dos dados foi a pesquisa sobre as políticas públicas implementadas, que
tiveram impacto na gestão orçamentária dos recursos para custeio das atividades e
investimentos no SISCEAB.
Para a coleta dos dados documentais, o autor valeu-se de consulta direta aos relatórios
e levantamentos, gerados e disponibilizados pela Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC),
pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e pelo Sistema Integrado de
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Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), de forma a obter-se a variação ocorrida
entre 2007 e 2016 dos seguintes dados:
a) volume de tráfego aéreo no Brasil;
b) arrecadação bruta decorrente do recolhimento da Tarifa de Navegação Aérea;
c) montante dos valores provenientes do recolhimento da Tarifa de Navegação
Aérea disponibilizado na Lei Orçamentária para custeio e investimento no SISCEAB; e
d) indicadores do nível de conformidade e segurança do sistema de controle do
espaço aéreo brasileiro.
Além da pesquisa bibliográfica e documental, o autor também se valeu de entrevistas
semiestruturadas com gerentes e analistas da Assessoria para Assuntos de Tarifas de Navegação
Aérea (ATAN), órgão integrante da estrutura organizacional do Departamento de Controle do
Espaço Aéreo.
A ATAN tem por missão coletar as informações do movimento do tráfego aéreo
brasileiro, gerenciar, controlar, depurar e armazenar as informações destes movimentos e
realizar a cobrança das tarifas de uso das comunicações e dos auxílios à navegação em rota
(TAN/TAT), além de seus adicionais tarifários – ATAERO. Durante a pesquisa, foi
entrevistado o Chefe da ATAN, Sr. Wagner Gomes de Araújo, como também dos seus
assessores diretos, que chefiam cada um seis setores que compõem a estrutura daquela
Assessoria.
Como o objetivo da pesquisa é verificar e analisar as medidas adotadas na gestão
tributária e orçamentária que permitiram ao SISCEAB superar os efeitos da crise do setor aéreo
em 2007, a entrevista buscou as informações necessárias para compreender a sistemática de
arrecadação e distribuição dos valores inerentes ao pagamento das Tarifas de Uso das
Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea, bem como a forma como este processo se
deu desde o início da crise do setor aéreo até os dias atuais.
A fim de validar os resultados obtidos e aumentar a credibilidade das conclusões feitas,
o autor realizou o tratamento dos dados por meio dos protocolos de triangulação, ou seja,
utilizando várias fontes de dados.
Denzin & Lincoln (2006) descrevem como possível a triangulação de diversos fatores,
tais como: das fontes, do investigador, do referencial teórico e da metodologia aplicada. No
presente trabalho, o pesquisador realizou a triangulação, confrontando os dados provenientes
de diferentes fontes, por meio de um processo de identificação, organização e análise.
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Os dados bibliográficos foram tratados por meio da técnica de análise do conteúdo
coletado, objetivando conhecer o que há disponível sobre o assunto pesquisado, para tornar
possível a categorização do tema, agrupando-o e analisando-o de acordo com o referencial
teórico. Assim, foram coletados, agrupados e analisados os dados relativos às crises do setor
aéreo de 2007 e econômica global de 2008.
O tratamento dos dados documentais, ou seja, aqueles relativos à evolução do volume
tráfego aéreo, arrecadação, orçamento – englobando transferência e contingenciamento de
recursos – e indicadores de segurança foram tratados de forma não estatística, “codificando-os,
agrupando-os e apresentando-os da forma mais estruturada possível”, conforme Vergara
(2007).
Coletados os dados, a pesquisa analisou e comparou a evolução histórica de cada uma
das variáveis pesquisadas, de forma a investigar o resultado de algumas das medidas de gestão
orçamentária adotadas desde a deflagração da crise aérea.
Para alcançar os objetivos geral e específicos da pesquisa, foram adotados os seguintes
procedimentos:
a) revisão da literatura sobre os temas definidos no referencial teórico;
b) coleta dos dados bibliográficos;
c) coleta dos dados documentais;
d) análise dos dados coletados, confrontando a evolução do tráfego aéreo, a
consequente evolução da arrecadação, o orçamento disponibilizado e os resultados
operacionais, por meio dos índices de segurança e conformidade; e
e) formulação da conclusão.
5.4

Dados Coletados
Para se alcançar o objetivo geral e específico da pesquisa, bem como para uma melhor

compreensão por parte do leitor acerca da situação financeira e operacional do setor aéreo,
especificamente aquele relacionado aos serviços prestados pelo SISCEAB, faz-se necessário
apresentar os dados coletados numa sequência lógica.
Para tanto, serão listados e analisados os dados coletados relativos às principais
variáveis que afetam o setor, de forma a avaliar sua variação nos últimos dez anos.
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No que se refere à verificação das medidas adotadas na gestão orçamentária, serão
analisados dados relativos ao cenário macroeconômico, ao crescimento do setor aéreo e ao
orçamento aprovado para o SISCEAB.
Já no que diz respeito às medidas relacionadas à gestão tributária, serão analisados os
dados inerentes à arrecadação e a sua consequente distribuição entre os órgãos prestadores dos
serviços.
Ambas as análises, âmbitos orçamentário e tributário, permitirão verificar o resultado
das medidas adotadas por meio dos indicadores de conformidade e segurança operacional do
sistema.
Dessa forma, será possível avaliar o impacto e a contribuição das medidas adotadas na
gestão tributária e orçamentária do SISCEAB para a mitigação dos efeitos da crise do setor
aéreo em 2007.
5.4.1 Macroeconomia
Em relação aos dados macroeconômicos, foram coletadas informações inerentes às
seguintes variáveis: Produto Interno Bruto (PIB), população brasileira, taxa de câmbio e preço
médio do barril de petróleo, que são aquelas utilizadas pela ANAC para analisar o cenário
macroeconômico nos relatórios que emite anualmente sobre o setor aéreo brasileiro - Anuários
do Transporte Aéreo.
O Produto Interno Bruto (PIB)30 é uma das mais importantes variáveis para mensurar o
crescimento de uma economia. Nesse sentido, sua análise faz-se importante, porque o efeito da
renda do trabalhador brasileiro é um dos principais fatores que explicam o crescimento da
demanda por transporte aéreo e, por consequência, do próprio setor aéreo.
Entre os anos de 2006 e 2015, o PIB brasileiro sofreu uma retração em apenas duas
ocasiões – em 2009 e 2015, justamente quando o país sofria os efeitos da crise econômica global
de 2008 e da crise político-econômica brasileira entre os anos de 2014 e 2015.
Analisando os valores consolidados no período, percebe-se que entre 2006 e 2015 o PIB
brasileiro cresceu aproximadamente 30,67%.

30

O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais
produzidos numa determinada região (no caso do presente trabalho, no Brasil). O PIB é um dos indicadores mais
utilizados na macroeconomia com o objetivo de quantificar a atividade econômica.
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Figura 9: Variação do Produto Interno Bruto (PIB)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Já a população brasileira, no mesmo período, cresceu a uma taxa média anual de 0,9%,
passando de, aproximadamente, 185 milhões de habitantes em 2006 para pouco mais de 200

Milhões de habitantes

milhões no ano de 2015, o que representa um acréscimo total na ordem de 8,25%.

205.000
200.000
195.000
190.000

185.564

187.642

189.613

191.481

193.253

194.933

196.526

198.043

199.492

200.882

185.000
180.000
175.000
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Figura 10: Evolução da população brasileira
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Da mesma forma que o desempenho da economia e a população são fatores
determinantes para o comportamento da demanda por transporte aéreo, a variação da taxa de
câmbio e do preço do petróleo também desempenham papéis fundamentais, uma vez que cerca
de 51% do custo total do setor estão atrelados à moeda norte-americana, sendo que 29,5%
representam custos somente com querosene de aviação (ANAC, 2015).
No que se refere à variação da taxa de câmbio, entre 2006 e 2011, à exceção do período
da crise econômica de 2008, houve uma constante desvalorização do Dólar americano em
relação ao Real. A partir de agosto de 2012, houve uma inversão do comportamento cambial,
passando para uma tendência de valorização da moeda norte-americana. Em 2014, esta
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valorização passou a ser mais intensa, alcançando a marca de 47% no final de 2015, em

Taxa de Câmbio R$/US$

comparação ao mesmo período do ano anterior (ANAC, 2015).
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Figura 11: Variação da taxa de câmbio R$ / US$
Fonte: Banco Central do Brasil

Enquanto o Dólar americano terminou 2015 com uma tendência de alta (valorização)
em relação ao Real, o mesmo não aconteceu com o preço médio internacional do barril do
petróleo31, que manteve a sequência de queda registrada desde 2012 – mesmo período em que
a moeda norte-americana começou a valorizar-se. Ao término de 2015, o preço do barril fechou
cotado a US$ 36,56, seu menor valor dentro de todo período pesquisado.
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Figura 12: Evolução do preço médio do barril de petróleo
Fonte: Fundo Monetário Internacional

Em síntese, da análise dos dados macroeconômicos percebe-se que a variação positiva
do PIB, aliada à desvalorização da moeda americana e à queda no preço médio do barril, tudo
isto somado ao aumento da população que, de certa forma, influencia na demanda pelos

31

O cálculo do preço médio internacional do barril de petróleo leva em consideração os tipos Brent, Dubai e West
Texas Intermediate – WTI.
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serviços de transporte aéreo, contribuíram para que o setor superasse os efeitos das crises
econômica e aérea.
Feita a análise do cenário macroeconômico que envolveu o período estudado, a pesquisa
passou a verificar os dados relativos ao volume do tráfego aéreo no país, a fim de apurar o
comportamento do setor aéreo, no que diz respeito ao número de voos realizados e a quantidade
de passageiros e carga transportados no país.
5.4.2 Volume do Tráfego Aéreo
Em relação aos dados para avaliação e análise do volume do tráfego aéreo no país nos
últimos dez anos, foram coletadas informações junto à ANAC e ao DECEA, agências
reguladoras da Aviação Civil e do Controle de Tráfego Aéreo, respectivamente, sobre as
seguintes variáveis: (i) quantidade de voos no país; (ii) quantidade de passageiros pagos
transportados; (iii) quantidade de carga paga transportada; (iv) receita de voo do setor aéreo; e
(v) movimento de tráfego aéreo controlado.
Entre 2006 e 2015, o movimento de transporte aéreo apresentou um crescimento
acumulado da ordem de 59,8% no Brasil, não obstante a retração do mercado percebida nos
últimos anos (2013, 2014 e 2015). Em 2015, por exemplo, foram realizados cerca de 1.083 mil
voos, um número 0,73% inferior ao de 2014, que já havia sido 0,5% inferior ao de 2013 (ANAC,
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Apesar da queda na quantidade de voos realizados nos últimos três anos, o número de
passageiros pagos transportados tem crescido regularmente desde 2006, início do período
pesquisado. Tal contraste pode ser explicado pelo aumento da taxa de aproveitamento dos
assentos das aeronaves nos voos domésticos, que, em 2015, foi a mais alta dos últimos dez
anos, atingindo a marca de 79,8%, 12,7% superior àquela registrada em 2006 (ANAC, 2015).
Em 2015, foram transportados cerca de 117,8 milhões de passageiros pagos no Brasil,
sendo 96,2 milhões em voos domésticos e 21,6 milhões em voos internacionais, o que significa
um crescimento acumulado de 118% em relação ao ano de 2006, que equivale a cerca de 63
milhões de passageiros.
O crescimento pode ser considerado real, pois, analisando a quantidade de passageiros
para cada 100 habitantes no Brasil, o número mais do que dobrou, passando de 23,3, em 2006,

Milhões de Passageiros Pagos

para 47,9 em 2015 (ANAC, 2015).

+118%

100,0

107,6

110,0

2012

2013

117,2

85,5
54,0

2006

59,7

63,5

2007

2008

69,7

2009

2010

Doméstica

2011

2014

2015

Internacional

Figura 14: Evolução da quantidade de passageiros pagos transportados
Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil

O crescimento do movimento de transporte aéreo não se deu apenas na aviação
comercial de passageiros. No transporte aéreo de cargas e encomendas, a quantidade de carga
paga transportada atingiu a marca de 1.108 mil toneladas em 2015. Apesar de este número ser
6,1% inferior em relação a 2014, nos últimos dez anos, percebe-se um crescimento acumulado
de aproximadamente 20%.
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Figura 15: Quantidade de carga paga transportada
Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil

O crescimento verificado nas quantidades de voos realizados e de passageiros e carga
transportados teve reflexo no faturamento das empresas brasileiras concessionárias dos serviços
de transporte aéreo público.
Em 2015, a receita do setor foi de 35,2 bilhões de reais, 7,1% superior àquela apurada
em 2014. O acumulado entre 2006 e 2015 apresenta um crescimento total de 113,39%.

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Figura 16: Receita de voo do setor aéreo
Fonte: Agência Nacional da Aviação Civil

Por fim, a pesquisa apurou a variação ocorrida no movimento de tráfego aéreo
controlado no país, pois é, a partir deste número de movimento, que é realizada a cobrança das
Tarifas de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea.
Percebe-se, à primeira vista, que o movimento do tráfego aéreo controlado é superior ao
número de voos realizados, conforme se depreende da tabela abaixo.
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2011

2012

2013

2014

2015

Nº de Voos Realizados

1.093.506

1.133.255

1.091.547

1.091.378

1.082.611

Nº de Movimentos Controlados

1.579.741

1.679.024

1.887.427

1.718.473

1.780.050

Tabela 6: Comparativo do nº de voos realizados e do movimento de tráfego aéreo controlado
Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil e Departamento de Controle do Espaço Aéreo

Há alguns fatores que explicam o fato de ter havido um número maior de voos
controlados do que voos realizados. Por exemplo: (i) na análise dos voos realizados, não estão
computados os voos feitos por aeronaves militares; e (ii) o número de movimentos controlados
é calculado com base em cada pouso/decolagem realizado no país. Assim, caso um voo
comercial realize a operação de arremetida32, durante o pouso, serão computados dois
movimentos de tráfego e apenas um voo realizado.
Analisando o total do movimento de tráfego controlado por cada Região de Informações
de Voo (FIR), pode-se verificar que, durante os últimos cinco anos – 2011 a 2015 - houve um
crescimento de 12,68%. Não foi possível coletar os dados relativos aos últimos dez anos, em
virtude que as informações relativas à FIR Amazônica somente passaram a apuradas e
totalizadas com precisão a partir do ano de 2013, enquanto as das demais FIR ocorreu a partir
do ano de 2011 (DECEA, 2015).

FIR

2011

2012

2013

2014

2015

Amazônica

-

-

276.040

207.615

325.995

Atlântico

39.940

40.930

40.254

42.061

40.275

Brasília

626.443

669.717

643.465

546.410

549.024

Curitiba

565.619

605.494

570.168

570.335

533.968

Recife

347.739

362.883

357.500

352.052

330.788

TOTAL

1.579.741

1.679.024

1.887.427

1.718.473

1.780.050

Tabela 7: Variação do movimento de tráfego aéreo controlado, por FIR
Fonte: Departamento de Controle do Espaço Aéreo

32

Arremeter é o procedimento no qual o piloto de uma aeronave retoma o voo depois de falhas no procedimento
do pouso ou quando o piloto não tiver referência visual da pista. A arremetida pode ocorrer ainda em voo, durante
a reta final ou após a aeronave ter tocado a pista.
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Figura 17: Volume de tráfego aéreo controlado, por FIR
Fonte: Departamento de Controle do Espaço Aéreo

Em face dos dados coletados, o que se percebe é que o cenário macroeconômico
favorável possibilitou, por consequência, um crescimento significativo do setor aéreo, tanto no
que diz respeito ao número de voos, número de passageiros pagantes, quantidade de carga
transportada, receita do setor aéreo e, finalmente, do número de voos controlados, que ensejam
o pagamento das Tarifas de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea.
5.4.3 Arrecadação Tributária
A Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, que dispõe sobre a utilização e a exploração
dos aeroportos e das facilidades à navegação aérea, menciona que:
Art. 2º A efetiva utilização de áreas, edifícios, instalações, equipamentos, facilidades
e serviços de um aeroporto está sujeita ao pagamento referente aos preços que
incidirem sobre a parte utilizada.
Parágrafo único. Os preços de que trata este artigo serão pagos ao Ministério da
Aeronáutica ou às entidades de Administração Federal Indireta responsáveis pela
administração dos aeroportos, e serão representados:
a) por tarifas aeroportuárias, aprovadas pela Agência Nacional de Aviação Civil,
para aplicação em todo o território nacional; e
b) por preços específicos estabelecidos, para as áreas civis de cada aeroporto, pelo
órgão ou entidade responsável pela administração do aeroporto.
(...)
Art. 8º A utilização das instalações e serviços destinados a apoiar e tornar segura a
navegação aérea, proporcionadas pelo Ministério da Aeronáutica, está sujeita ao
pagamento da tarifa de uso das comunicações e dos auxílios a navegação aérea em
rota.
Parágrafo único. A tarifa de que trata este artigo será aprovada pelo Ministro da
Aeronáutica, mediante proposta do órgão competente do Ministério da Aeronáutica,
para aplicação geral em todo o território nacional.
(...)
Art. 11. O produto de arrecadação da tarifa a que se refere o art. 8o desta Lei
constituirá receita do Fundo Aeronáutico.
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Como já visto preliminarmente no presente trabalho, durante o período pesquisado, a
distribuição dos recursos arrecadados por força da Lei nº 6.009/1973 obedeceu a duas
regulamentações distintas. Até janeiro de 2012, antes da edição da Portaria Normativa
Interministerial do Ministério da Defesa e da Secretaria de Aviação Civil nº 24/MD/SAC, de
04 de janeiro de 2012, a distribuição, de maneira geral, obedecia aos critérios estabelecidos nos
Ofícios nº 01/EMAER/R-081 e nº 011/2SC/1605:
2.1 No tocante à Portaria nº R-815/GM4/98, a INFRAERO depositará os recursos
financeiros, correspondentes às Tarifas PAN/PAT, no Fundo Aeronáutico, de acordo
com o Art. 4º da citada Portaria, retendo, na Empresa, até 41% (quarenta e um por
cento) da arrecadação mensal, não ultrapassando, no mês, o montante de R$
7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) e no ano, o valor de R$
90.000.000,00 ( noventa milhões de reais).
2.2 No que diz respeito aos recursos referentes ao Parágrafo único, do Art. 1º da
Portaria nº 815/GM4/98 – “Adicional das Tarifas PAN/PAT” – a INFRAERO
depositará no Fundo Aeronáutico, o total arrecadado (100%).
2.3 Quanto à Portaria nº R-816/GM4/98, a INFRAERO depositará os recursos
financeiros arrecadados, relativos ao “Adicional Aeroportuário”, no Fundo
Aeronáutico, de acordo com o Art. 4º da Portaria em tela, retendo, na Empresa, até
41,5% (quarenta e um vírgula cinco por cento) da arrecadação mensal, não
ultrapassando, no mês, o montante de R$ 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil
reais) e no ano , o valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).
2.4 Com relação à Portaria nº 817/GM4/98, a INFRAERO reterá 0,64% (zero vírgula
sessenta e quatro por cento) do montante dos recursos financeiros relativos à “Taxa
de Administração do SUCOTAP”, depositando no Fundo Aeronáutico,
separadamente, os valores equivalentes aos 4,16 % (quatro vírgula dezesseis por
cento) – DAC e 3,20% (três vírgula vinte por cento) – “FUNDO AERONÁUTICO”,
de acordo com o Art. 3º da citada Portaria.

Nessa forma de regulamentação, independentemente da quantidade e do tipo de serviço
prestado, a distribuição da arrecadação era fixa entre o DECEA, que recebia 59% do montante
arrecadado, e a INFRAERO, a quem era destinado os 41% restantes.
A partir de janeiro de 2012, passou-se a adotar o critério da “Tarifa Justa”, ou seja, os
recursos arrecadados passaram a ser destinados aos efetivos prestadores de serviços, na
proporção dos serviços prestados.
Dessa forma, o Comando da Aeronáutica passou a ser o maior beneficiado, haja vista
que a maior parte dos serviços de navegação aérea, que ensejam a cobrança das Tarifas de Uso
das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea em Rota, é prestado pelas organizações
que integram o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB). O repasse de
recursos, que, até janeiro de 2012, em linhas gerais, era fixado e limitado a, aproximadamente,
59% da arrecadação subiu para 82,71% em 2012, 83,74% em 2013, 87,52% em 2014 e 91,01%
em 2015, conforme detalhamento abaixo.
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DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES ARRECADADOS
ANO

ARRECADAÇÃO
DECEA

(%)

INFRAERO E
OUTROS

(%)

2008

846.080.296,59

614.434.505,00

72,62

231.645.791,59

27,38

2009

993.030.462,46

720.356.622,00

72,54

272.673.840,46

27,46

2010

1.133.156.449,37

822.077.583,00

72,55

311.078.866,37

27,45

2011

1.093.228.095,03

792.520.523,00

72,49

300.707.572,03

27,51

2012

1.709.253.511,00

1.413.802.822,00

82,71

295.450.328,00

17,29

2013

1.685.836.269,00

1.411.782.488,00

83,74

274.053.781,00

16,26

2014

1.738.517.483,00

1.521.632.449,00

87,52

216.885.034,00

12,48

2015

2.351.377.704,00

2.139.982.296,00

91,01

211.395.408,00

08,99

Tabela 8: Arrecadação e distribuição das Tarifas de Uso das Comunicações e Navegação Aérea
Fonte: Departamento de Controle do Espaço Aéreo
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Figura 18: Distribuição das Tarifas de Uso das Comunicações e Navegação Aérea
Fonte: Departamento de Controle do Espaço Aéreo

Além da alteração nos critérios de distribuição dos valores arrecadados, a documentação
analisada e os valores coletados demonstram que a arrecadação foi sempre crescente entre os
anos de 2008 (ano posterior ao término da crise do setor aéreo) e 2015, com exceção de 2011,
em que houve uma retração de 3,52% em relação ao ano de 2010.
Em números globais, a arrecadação de 2015 foi 177,91% superior a daquela registrada
em 2008.
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Figura 19: Arrecadação das Tarifas de Uso das Comunicações e Navegação Aérea
Fonte: Departamento de Controle do Espaço Aéreo

Da análise do montante arrecadado com o pagamento das Tarifas Uso das
Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea ao longo do período estudado foi possível
verificar que o crescimento do setor aéreo, estimulado por um ambiente macroeconômico
favorável, foi traduzido no aumento do número de voos realizados e de passageiros e carga
transportados, como também no aumento da arrecadação tributária pela prestação dos serviços
públicos.
Assim, a pesquisa passou a verificar se o acréscimo dos montantes arrecadados refletiu
numa elevação do orçamento anual destinado ao SISCEAB.
5.4.4 Orçamento
Todos os recursos destinados na Lei Orçamentária Anual para custeio dos projetos e
atividades do SISCEAB são provenientes da arrecadação das Tarifas de Uso das Comunicações
e dos Auxílios à Navegação Aérea em Rota e são classificados na Lei Orçamentária Anual na
Ação 20XV, sob responsabilidade do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, conforme
figura abaixo:

Figura 20: Detalhamento da ação orçamentária 20XV
Fonte: Extraído do sítio http://www.orcamentofederal.gov.br
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Até a aprovação da Lei Orçamentária Anual, com os valores autorizados para a
execução das despesas do SISCEAB, ocorrem, de maneira sintética, as seguintes fases:
a) Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA): elabora a Proposta
Orçamentária, relacionando todos os projetos e atividades a serem realizadas no âmbito do
SISCEAB;
b) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG): analisa a Proposta
Orçamentária e elabora o Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA);
c) Congresso Nacional: analisa a PLOA e aprova a Lei Orçamentária Anual
(LOA).
Tanto o Ministério do Planejamento, como o Congresso Nacional, podem alterar a
Proposta Orçamentária. Da mesma forma, mesmo depois de aprovada a LOA, não significa que
todos os valores nela autorizados serão executados durante o ano a que se refere. Podem ocorrer,
durante a vigência da lei, restrições, contingenciamentos ou supressões nos limites
orçamentários aprovados.
De acordo com os valores apurados na pesquisa, nota-se que, desde 2008 (ano posterior
à crise do setor aéreo) até 2015, 100% dos valores solicitados pelo DECEA na Proposta
Orçamentária foram aprovados e incluídos no Projeto de Lei Orçamentária Anual pelo MPOG.
Quanto aos valores aprovados na Lei Orçamentária Anual, até 2011, com exceção de
2008, quando houve uma redução de 0,67%, os valores constantes da Lei Orçamentária Anual
foram superiores àqueles solicitados e incluídos no PLOA. A partir de 2012, os cortes na LOA
vêm ocorrendo regularmente. Em 2012 a redução foi de 18,25%, em 2013 de 19,18%, em 2014
de 6,25% e em 2015 de 14,26%.
Em relação aos valores aprovados na LOA e aqueles efetivamente executados, ou seja,
transformados em despesas públicas pelo SISCEAB, além da supressão feita por ocasião da
aprovação da LOA, percebe-se que houve uma clara redução nos anos de 2012 a 2015. Assim,
em 2012 a redução foi de 36,58%, em 2013 de 44,73%, em 2014 de 43,11% e em 2015 de
3,38%.
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ANO

PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA

PLOA

LOA

EXECUÇÃO

2008

708.743.615,00

708.743.615,00

703.990.964,00

703.990.964,00

2009

870.642.374,00

870.642.374,00

918.000.000,00

867.880.548,13

2010

904.938.031,00

904.938.031,00

993.564.735,00

993.560.366,00

2011

945.049.001,00

945.049.001,00

990.643.628,00

990.643.628,00

2012

1.190.148.000,00

1.190.148.000,00

972.910.874,00

617.040.626,00

2013

1.554.805.909,42

1.554.805.909,42

1.257.093.510,00

694.801.012,36

2014

1.605.374.026,00

1.605.374.026,00

1.505.057.441,00

856.210.666,52

2015

1.720.783.803,89

1.720.783.803,89

1.475.318.733,00

1.425.389.792,42

Tabela 9: Evolução da execução orçamentária do SISCEAB
Fonte: Departamento de Controle do Espaço Aéreo

Os gráficos abaixo fazem uma comparação individualizada dos dados coletados na
pesquisa. Primeiramente, são comparados os valores solicitados pelo DECEA e incluídos no
PLOA com aqueles aprovados na LOA. Na sequência, comparam-se os valores aprovados na
LOA com aqueles efetivamente transformados em despesas do interesse do SISCEAB. Por fim,
é feita a comparação entre os valores solicitados pelo DECEA e incluídos no PLOA com
aqueles efetivamente transformados em despesas do interesse do SISCEAB.
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Figura 21: Comparação dos valores constantes do PLOA e da LOA
Fonte: Departamento de Controle do Espaço Aéreo

69
1.600.000.000,00
1.400.000.000,00
1.200.000.000,00
1.000.000.000,00
800.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
0,00
2008

2009

2010
LOA

2011

2012

2013

2014

2015

EXECUÇÃO

Figura 22: Comparação dos valores constantes da LOA e aqueles executados no SISCEAB
Fonte: Departamento de Controle do Espaço Aéreo
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Figura 23: Comparação dos valores constantes do PLOA e aqueles executados no SISCEAB
Fonte: Departamento de Controle do Espaço Aéreo

Em suma, os dados relacionados à evolução do orçamento destinado ao SISCEAB
mostram que, à exceção de uma tendência verificada nos anos de 2012 a 2015, em todo o
restante do período analisado, não houve corte, bloqueio ou contingenciamento do orçamento,
comparando-se os valores solicitados na proposta orçamentária, incluídos no projeto de lei
orçamentária, aprovados na lei orçamentária anual e, finalmente, executados ao longo do
exercício financeiro, permitindo ao SISCEAB as plenas condições para superação dos efeitos
da crise do setor aéreo.
Analisadas todas as variáveis relacionadas à gestão fiscal e orçamentária dos recursos
arrecadados e disponibilizados na LOA ao SISCEAB, a pesquisa procurou verificar o resultado
dos serviços de navegação aérea prestados pelo referido Sistema.
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5.4.5 Segurança Operacional
Em 7 de dezembro de 1944, na cidade de Chicago, os países signatários da OACI
assinaram a Convenção de Aviação Civil Internacional, também conhecida como Convenção
de Chicago, assumindo o compromisso de promover o desenvolvimento seguro e ordenado da
aviação civil internacional.
A OACI é Agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), criada na
mesma Convenção de Chicago, com sede em Montreal - Canadá, com o objetivo de
proporcionar o desenvolvimento da aviação civil internacional por meio da cooperação e o
maior grau possível de uniformidade nas regulamentações, normas e procedimentos.
Segundo o artigo 12 da Convenção, cada Estado contratante se compromete a adotar
medidas para assegurar que todas as aeronaves que voem sobre seu território ou nele manobrem,
assim como todas as aeronaves que levem a marca de sua nacionalidade, onde quer que estejam,
deveriam observar as regras e regulamentos em vigor.
O artigo 37 complementa, citando que cada Estado contratante se compromete, ainda, a
colaborar, a fim de alcançar o mais alto grau de uniformidade possível nas regulamentações,
normas, procedimentos e organização relativas às aeronaves, pessoal, aerovias e serviços
auxiliares, em todas as questões em que tal uniformidade facilite e melhore a navegação aérea.
No Brasil, a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica
- foi contundente sobre o assunto ao dispor que “Art. 1º: O Direito Aeronáutico é regulado pelos
Tratados, Convenções e Atos Internacionais de que o Brasil seja parte, por este Código e pela
legislação complementar”.
Dessa forma, o Documento nº 9.734 da OACI - Safety Oversight Manual elenca como
competência daquela Organização a fiscalização dos Estados no cumprimento dos Padrões e
Práticas Recomendadas (SARP).
Enquanto a OACI fiscaliza o Estado brasileiro, no SISCEAB, cabe à ASOCEA a
fiscalização dos Provedores de Serviços de Navegação Aérea acerca do cumprimento de que as
atividades da aviação civil em seu território proveem um nível de segurança operacional igual
ou superior àquele que é proporcionado pela aplicação dos SARP.
O Programa Brasileiro para a Segurança Operacional da Aviação Civil (PSO-BR) é o
mecanismo oficial instituído para o controle ativo dos prestadores de serviços da aviação civil
(estatais, militares ou privados) por parte das organizações competentes do Estado para garantir
que os padrões internacionais e os requisitos nacionais sejam atendidos.

71

Figura 24: Sistema de Vigilância Operacional
Fonte: Elaborado pelo autor

Para avaliar o desempenho do SISCEAB, foram coletados dados de três órgãos e
entidades: (i) Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), que, por meio do Universal
Safety Oversight Audite Programme (Programa Universal de Auditoria e Supervisão da
Segurança), realiza a auditoria nos países signatários da Convenção de Chicago, a fim de
verificar o cumprimento dos SARP; (ii) Assessoria de Segurança Operacional do Controle do
Espaço Aéreo (ASOCEA), que realiza a auditoria nos órgãos do SISCEAB prestadores dos
serviços de navegação aérea em cumprimento do PSO-BR; e (iii) Centro Nacional de
Investigação e Prevenção de Acidentes (CENIPA), que é responsável pela controle e apuração
dos acidentes e incidentes aeronáuticos ocorridos em todo país.
Dados Provenientes da OACI:
Para avaliação da efetividade do Sistema de Vigilância da Segurança Operacional de
cada um dos Estados signatários da Convenção de Chicago, a OACI instituiu o Universal Safety
Oversight Audit Programm - USOAP, que tem por objetivo “promover a segurança operacional
a nível internacional, por meio de auditorias regulares nos Estados signatários, a fim de verificar
o estágio da implementação dos SARP e a sua capacidade de realizar a vigilância da segurança
operacional”.
O resultado das auditorias é calculado por meio da avaliação dos oito Elementos Críticos
(CE), que representam as ferramentas essenciais para a garantia da segurança operacional e
englobam todo o espectro das atividades da aviação civil.
O grau de implementação dos CE é um indicador da capacidade do Estado no
cumprimento de suas obrigações com a vigilância da segurança operacional.
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ELEMENTOS CRÍTICOS

DESCRIÇÃO

EC 1

Legislação

EC 2

Regulamentação

EC 3

Organização

EC 4

Qualificação do pessoal

EC 5

Guias e materiais de apoio

EC 6

Licenças e certificados

EC 7

Vigilância contínua

EC 8

Resolução de problemas

Tabela 10: Elementos críticos
Fonte: Organização de Aviação Civil Internacional

A auditoria da OACI é realizada por meio de protocolos de perguntas, que foram criados
para padronizar as entrevistas durante as auditorias e que visam determinar a capacidade de
vigilância dos Estados através da verificação do nível de implementação de cada um dos 8 EC,
medindo o quanto se estão observando:
a) as Normas e Métodos Recomendados (SARPS) constantes dos Anexos à
Convenção de Chicago;
b) os procedimentos associados;
c) os manuais de orientação da OACI; e
d) as melhores práticas internacionais.
Para avaliação dos serviços prestados pelo SISCEAB, a OACI utiliza o Protocolo de
ANS - Serviço de Navegação Aérea, que é composto de 213 perguntas, separadas nas típicas
áreas de navegação aérea: ATS - Tráfego Aéreo; AIS - Informações Aeronáuticas; CNS Comunicação, Navegação e Vigilância; e MET - Meteorologia Aeronáutica.
Nos últimos dez anos, período analisado pela pesquisa, a OACI realizou duas auditorias
no Brasil nos anos de 2009 e 2015.
A auditoria de 2009 do USOAP apontou que, de um total de 213 perguntas do Protocolo
de ANS, 188 tiveram suas respostas classificadas como “Satisfatórias”, 11 como “Não
Satisfatórias” e 14 como “Não Aplicáveis” ao país, o que correspondeu a um Índice LEI - Lack
of Effective Implementation (Falta de Implementação Efetiva) de 5,5%.
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Figura 25: Respostas aos Protocolo de ANS
Fonte: Organização de Aviação Civil Internacional

Figura 26: Índice LEI - Falta de Implementação Efetiva
Fonte: Organização de Aviação Civil Internacional

Somente foram analisados os Protocolos de ANS, haja vista que os demais não são
operacionalizados pelo SISCEAB e, sim, pela Agência Nacional da Aviação Civil.
Analisando o resultado obtido pelo Brasil e comparando-o com o dos demais países
integrantes da OACI, conclui-se que o Brasil obteve um grau aproximado de 95% de
conformidade, que foi inferior apenas ao obtido pelo Canadá.
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GRAU DE CONFORMIDADE

PAÍSES

96%

Canadá

95%

Brasil

92%

Alemanha

87%

França

86%

Estados Unidos

85%

Austrália

82%

África do Sul

78%

Nova Zelândia

67%

Índia

Tabela 11: Grau de conformidade do Protocolo de ANS
Fonte: Revista Aerovisão

Na auditoria de 2015, o Brasil obteve o quinto melhor grau de avaliação entre os 185
países avaliados pela OACI, ficando atrás dos Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul,
Singapura e Canadá. Entretanto, o grau de conformidade geral do Brasil atingiu a marca de
95%.

País

Overall

Ans

ce1

ce2

ce3

ce4

ce5

ce6

ce7

ce8

United Arab
Emirates

98.85

97.94

96.77

98.2

97.7

100

100

98.64

98.65

100

Republic of Korea

98.58

99

100

97.6

100

100

96.03

99.56

98.68

97.83

Singapore

98.45

98.45

100

98.36

96.7

100

98.67

97.83

100

98.04

Canada

95.28

95.92

96.88

96.12

98

97.67

94.84

92.4

98.82

92.31

Brazil

95.07

96.37

96.77

94.31

97.89

100

97.39

94.42

86.08

92.31

France

94.6

85.64

96.88

95.08

86.87

89.53

97.24

96.14

97.59

96.15

Ireland

94.5

92.78

100

94.83

95.65

90.48

97.95

93.36

94.74

89.13

United Kingdom

93.63

96.02

94.12

88.96

95.45

95.35

92.45

94.98

96.34

94.12

Venezuela

93.13

96.86

83.87

95.41

100

94.81

97.81

94.04

79.45

81.82

Austria

92.63

99.48

96.77

92.79

96.77

93.98

82.88

96.49

93.51

88.89
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Nicaragua

92.17

91.19

93.55

95.58

97.67

89.47

94.2

92.79

77.46

90.7

United States of
America

91.36

83.85

90.32

86.92

88.78

85.71

93.46

96.37

85.88

96.08

Romania

90.96

88.02

96.88

94.02

93.55

76.19

83.92

97.4

96.43

80.43

Dominican Republic

90.69

93.72

100

93.75

98.8

89.74

94.93

89.5

77.5

79.07

Switzerland

90.54

78.13

87.1

85.94

86.52

77.38

95.48

94.98

92.41

94.12

Tabela 12: Grau de conformidade geral
Fonte: Organização de Aviação Civil Internacional

Considerando, apenas, a avaliação do Protocolo de ANS, o Brasil também obteve a
quinta melhor avaliação, atrás da Áustria, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Venezuela.
Entretanto, o grau de conformidade passou de 95%, obtida na auditoria de 2009, para 96,37%.

País

Overall

Ans

ce1

ce2

ce3

ce4

ce5

ce6

ce7

ce8

Austria

92.63

99.48

96.77

92.79

96.77

93.98

82.88

96.49

93.51

88.89

Singapore

98.45

98.45

100

98.36

96.7

100

98.67

97.83

100

98.04

United Arab
Emirates

98.85

97.94

96.77

98.2

97.7

100

100

98.64

98.65

100

Venezuela

93.13

96.86

83.87

95.41

100

94.81

97.81

94.04

79.45

81.82

Brazil

95.07

96.37

96.77

94.31

97.89

100

97.39

94.42

86.08

92.31

United Kingdom

93.63

96.02

94.12

88.96

95.45

95.35

92.45

94.98

96.34

94.12

Canada

95.28

95.92

96.88

96.12

98

97.67

94.84

92.4

98.82

92.31

Dominican
Republic

90.69

93.72

100

93.75

98.8

89.74

94.93

89.5

77.5

79.07

Ireland

94.5

92.78

100

94.83

95.65

90.48

97.95

93.36

94.74

89.13

Nicaragua

92.17

91.19

93.55

95.58

97.67

89.47

94.2

92.79

77.46

90.7

Romania

90.96

88.02

96.88

94.02

93.55

76.19

83.92

97.4

96.43

80.43

France

94.6

85.64

96.88

95.08

86.87

89.53

97.24

96.14

97.59

96.15

United States of
America

91.36

83.85

90.32

86.92

88.78

85.71

93.46

96.37

85.88

96.08

Switzerland

90.54

78.13

87.1

85.94

86.52

77.38

95.48

94.98

92.41

94.12

Republic of Korea

98.58

99

100

97.6

100

100

96.03

99.56

98.68

97.83

Tabela 13: Grau de conformidade do Protocolo de ANS
Fonte: Organização de Aviação Civil Internacional
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Dados Provenientes da ASOCEA:
Para que fossem atendidas às orientações normativas da Organização de Aviação Civil
Internacional, foi criado pela Portaria Conjunta COMAER e ANAC nº 76433, de 14 de agosto
de 2009, o Programa Brasileiro para a Segurança Operacional da Aviação Civil (PSO-BR), que
é composto por dois Planos Específicos, um para o âmbito da ANAC (PSOE-ANAC) e outro
para o âmbito do COMAER (PSOE-COMAER), uma vez que essas duas entidades nacionais
regulam, cada uma dentro de suas competências legais, os provedores de serviços da aviação
civil e os provedores de serviços de navegação aérea, respectivamente (ICA 63-16, 201534).
Como a pesquisa busca avaliar o SISCEAB, foram coletados os dados apenas do PSOECOMAER, que foi aprovado pela Portaria COMAER n° 36835, de 8 de junho de 2010. Segundo
este dispositivo legal, cabe à Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço
Aéreo (ASOCEA) prover a supervisão da segurança operacional do Serviço de Navegação
Aérea (SNA) e gerenciar o Programa de Vigilância da Segurança Operacional do Serviço de
Navegação Aérea36, que é feito por meio das Inspeções de Segurança Operacional e das
Vistorias aos Provedores do Serviço de Navegação Aérea (PSNA)37.
As Inspeções da ASOCEA verificam o cumprimento das normas estabelecidas pela
legislação brasileira, das disposições constantes dos Anexos à Convenção de Chicago e do nível
de implementação dos elementos críticos do sistema de vigilância da segurança operacional
(ASOCEA, 2015).
As Vistorias, por sua vez, avaliam a adequabilidade dos processos e sua eficácia,
realizando a busca e a análise de informações, com o objetivo de identificar condições latentes
que possam afetar a segurança operacional, viabilizando a adoção oportuna de ações corretivas
ou mitigadoras (ASOCEA, 2015).

33

ANEXO F.
A Instrução do Comando da Aeronáutica ICA nº 63-16/2015 é o documento oficial do Comando da Aeronáutica
destinado a regulamentar o Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Departamento de Controle do
Espaço.
35
ANEXO G.
36
A Vigilância da Segurança Operacional (Safety Oversight) é definida como a função por intermédio da qual os
Estados asseguram a efetiva implementação dos Padrões e Práticas Recomentadas (SARPs) e procedimentos
associados, constantes dos Anexos e Documentos emitidos pela OACI. Ao exercer tal função, o Estado também
assegura que as atividades da aviação civil em seu território proverão um nível de segurança operacional igual ou
acima daquele que é proporcionado pela aplicação dos SARPs (Documento nº 9734, da OACI).
37
Os Provedores do Serviço de Navegação Aérea (PSNA) são organizações que receberam do órgão regulador
(DECEA) a autorização para a prestação de serviços de navegação aérea, após comprovar o atendimento aos
requisitos estabelecidos na legislação e na regulamentação nacional.
34
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Tanto as Inspeções, como as Vistorias são realizadas, tomando por base os Protocolos
de Inspeção, que são “listas de verificação padronizadas, organizadas por área do Serviço de
Navegação Aérea, que orientam os questionamentos do inspetor na avaliação do cumprimento
das normas nacionais e apresenta exemplos de evidências a serem coletadas para a confirmação
da efetiva implementação dessas normas (ICA 63-16, 2015).
Para a realização da pesquisa, foram coletados os dados e as informações inerentes aos
seguintes Protocolos de Inspeção:
a) ATS - Tráfego Aéreo;
b) AIS - Informações Aeronáuticas;
c) CNS - Comunicação, Navegação e Vigilância; e
d) MET - Meteorologia Aeronáutica.
Como base nos dados coletados nos Relatórios Anuais emitidos pela ASOCEA e nas
entrevistas semiestruturadas, a pesquisa buscou informações sobre o Grau de Conformidade
dos Provedores de Classes 138 e 239 e do Impacto na Segurança Operacional causado em
decorrência das não conformidades identificadas.
No que se refere ao Grau de Conformidade dos Provedores de Classes 1 e 2, foram
obtidos os seguintes valores:

COMAER
ANO

INFRAERO

OUTROS
GERAL

CLASSE
1

CLASSE
2

CLASSE
1

CLASSE
2

CLASSE
1

CLASSE
2

2011

94,06

85,91

96,37

93,67

-

72,78

93,17

2012

95,57

88,65

96,30

94,42

-

74,59

94,13

2013

98,40

91,59

98,10

95,72

-

83,59

95,56

2014

96,47

93,79

98,51

96,45

-

86,11

96,23

Tabela 14: Grau de conformidade dos provedores, classes 1 e 2
Fonte: Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo

Especificamente em relação aos valores apurados nas inspeções realizadas nos órgãos
do COMAER, percebeu-se que, da mesma forma que ocorrido no Índice Global, houve uma
melhoria anual, tanto nos Provedores de Classe 1, como naqueles da Classe 2. A exceção ficou
38
39

PSNA Classe 1: localizados em aeroportos que operam movimentos nacionais e internacionais.
PSNA Classe 2: localizados em aeroportos que operam somente movimentos nacionais.
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por conta no resultado de 2014, na Classe 1, em que houve uma queda de 1,96% em relação ao
ano anterior, caindo de 98,40 para 96,47.
A apuração dos dados a partir de 2011, segundo a ASOCEA, decorre do fato de que,
apesar de terem iniciado em 2009, somente em 2011 se fechou o ciclo de inspeções, estando
todos os Provedores inspecionados.
Quanto ao Impacto na Segurança Operacional (IS), para cada não conformidade
identificada é feita uma avaliação de seu impacto, com o objetivo de orientar a priorização das
ações dos provedores para a eliminação dessas deficiências. De acordo com a ICA 121-10, o
IS pode assumir valores de 1 a 5, sendo: 1) inaceitável; 2) alto; 3) médio; 4) baixo; e 5)
aceitável40.
Os dados coletados na pesquisa para levantamento do Grau de Conformidade dos
Provedores apontam que, em todos os Protocolos de Inspeção analisados - ATS, AIS, CNS e
MET, houve uma melhoria dos resultados apresentados, que demonstram que o risco das não
conformidades detectadas causam um impacto na segurança operacional classificado entre
baixo e aceitável. A exceção ficou por conta do ano de 2014 em que o IS Total elevou o risco
de segurança em 1,49%. Não obstante, em termos globais, de 2011 a 2014, o risco à segurança
operacional foi reduzido na ordem de 2,66%.

IMPACTO NA SEGURANÇA OPERACIONAL
ANO
ATS

AIS

CNS

MET

GERAL

2011

4,56

4,50

4,26

4,70

4,50

2012

4,76

4,78

4,51

4,64

4,67

2013

4,81

4,78

4,59

4,59

4,69

2014

4,66

4,71

4,55

4,55

4,62

Tabela 15: Impacto na segurança operacional
Fonte: Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo

Dados Provenientes do CENIPA:
Por fim, além dos dados obtidos junto aos órgãos responsáveis pela avaliação dos
serviços prestados pelo SISCEAB, foram coletadas informações junto ao CENIPA sobre os
40

ANEXO H.
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acidentes e incidentes aeronáuticos ocorridos no país nos últimos dez anos, haja vista que,
independente da causa que motivou o acidente ou o incidente, a opinião pública costuma
vincular a eficiência do sistema de controle do espaço aéreo por meio do número de acidentes
aeronáuticos, em decorrência da comoção que estes causam na sociedade.
Antes da exposição dos dados coletados, faz-se necessário diferenciar acidente e
incidente aeronáutico. Segundo a Norma de Serviço do Comando da Aeronáutica NSCA 3-1,
são estes os conceitos:
Acidente Aeronáutico: é toda ocorrência relacionada com a operação de uma
aeronave, havida entre o período em que uma pessoa nela embarca com a intenção
de realizar um voo, até o momento em que todas as pessoas tenham dela
desembarcado e, durante o qual, pelo menos uma das situações abaixo ocorra:
a) qualquer pessoa sofra lesão grave ou morra como resultado de estar na aeronave
(...). Exceção é feita quando as lesões resultem de causas naturais, foram auto ou por
terceiros infligidas, ou forem causadas a pessoas que embarcaram clandestinamente
e se acomodaram em área que não as destinadas aos passageiros e tripulantes;
b) a aeronave sofra dano ou falha estrutural que afete adversamente a resistência
estrutural, o seu desempenho ou as suas características de voo (...); e
c) a aeronave seja considerada desaparecida ou o local onde se encontre seja
absolutamente inacessível.
Incidente Aeronáutico: é toda ocorrência, inclusive de tráfego aéreo, associada à
operação de uma aeronave, havendo intenção de voo, que não chegue a se
caracterizar como um acidente, mas que afete ou possa afetar a segurança da
operação.
Incidente Grave: incidente ocorrido sob circunstâncias em que um acidente quase
ocorreu. A diferença entre o incidente grave e o acidente está apenas nas
consequências.

Em relação ao número de ocorrências classificadas como acidentes aeronáuticos, entre
2006 e 2015, houve 1294 acidentes, que equivale a uma média anual aproximada de 130
ocorrências. O maior e menor número de acidentes aconteceram nos anos de 2012 e 2006,
respectivamente. A partir de 2012, tem-se registrado uma tendência anual de redução no
número total de acidentes.
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Figura 27: Número de acidentes aeronáuticos
Fonte: Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes

É importante ressaltar que a redução de acidentes ocorreu simultaneamente com um
cenário de expansão do número de movimentos de aeronaves da aviação geral, que cresceu
59,8% de 2006 até 2016, conforme informações do DECEA.
Segundo o CENIPA, comparativamente ao que acontece no restante do mundo, o Brasil
também se manteve abaixo da média de acidentes fatais na aviação regular. Enquanto a média
mundial é de 0,39 acidentes a cada um milhão de decolagens, no Brasil este número atinge a
marca de 0,19 para cada um milhão de decolagens em 2014.
No que diz respeito ao número de incidentes graves, nos últimos dez anos, à exceção do
ocorrido em 2006, o comportamento foi semelhante ao do número de acidentes, ou seja, um
crescimento gradual até 2012, seguido de uma tendência de queda. No período analisado, foram
registrados 526 incidentes graves.
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Figura 28: Número de incidentes aeronáuticos graves
Fonte: Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes

Ao cruzar os dados relativos ao número de acidentes e de incidentes graves com aqueles
inerentes ao número de voos realizados, também fica evidenciada a tendência que queda a partir
do ano de 2012, o que ratifica as informações obtidas anteriormente.
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Figura 29: Relação entre acidentes e incidentes graves com o número de voos realizados
Fonte: Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes

Foi pesquisada, também, a relação entre o número de fatalidades ocorridas nos últimos
dez anos e o número de ocorrências. Neste período, ocorreram 1030 fatalidades, que significa
uma média de 103 mortes causadas em decorrência de acidentes aeronáuticos por ano.
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O maior número de fatalidades ocorreu em 2006 e 2007, em decorrência dos acidentes
com as aeronaves da Gol e da TAM, que deflagraram a crise do setor aéreo. O impacto desses
anos foi tão grande nos resultados apurados que, caso sejam considerados apenas os anos
posteriores à crise - 2008 a 2015 - a média anual de fatalidades cai 33%, passando para 69.
Sobre o assunto, desde 2012, o número de acidentes aeronáuticos no Brasil tem caído
regularmente. Segundo levantamento do CENIPA, é possível perceber que em 2015 ocorreram
126 acidentes aeronáuticos. Este número é 14,3% menor que os dados registrados no ano
anterior, quando foram registrados 147 acidentes.
O número de acidentes aeronáuticos com fatalidades ocorridos no Brasil em 2015
também apresentou redução. Enquanto em 2014 ocorreram 31 acidentes com fatalidades, em
2015, este número desceu para 29. Este número é o menor dentre aqueles registrados nos
últimos 5 anos.

Figura 30: Relação entre acidentes e fatalidades
Fonte: Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes

Por fim, foram pesquisados os principais fatores que, após a conclusão da investigação
oficial, foram considerados como contribuintes para a ocorrência dos acidentes aeronáuticos.
Segundo o CENIPA (2015), foram identificados 66 possíveis fatores contribuintes para os
acidentes acontecidos entre 2006 e 2015, sendo que os três mais frequentes neste período foram
(i) julgamento de pilotagem; (ii) supervisão gerencial; e (iii) planejamento, que juntos
representaram 31,7% dos fatores contribuintes identificados nas investigações.
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Figura 31: Fatores contribuintes para os acidentes aeronáuticos
Fonte: Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes

Percebe-se que nenhum dos fatores listados entre os vinte primeiros refere-se aos
serviços prestados pelos órgãos que integram o SISCEAB, haja vista que “Infraestrutura
Aeroportuária” é uma incumbência da INFRAERO, que é vinculada à Secretaria de Aviação
Civil.
Analisados todos os dados e informações coletados, a pesquisa procurou, por fim, à luz
do referencial teórico que norteou seus estudos, concluir os seus trabalhos no sentido de
responder ao questionamento que a deu origem: em que medida as mudanças na gestão
tributária e orçamentária contribuíram para que o SISCEAB superasse os efeitos da crise do
setor aéreo em 2007?
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6.

CONCLUSÃO
O presente trabalho foi feito com o objetivo de obter a resposta para o seguinte

questionamento: em que medida as mudanças nas gestões orçamentária e tributária
contribuíram para que o SISCEAB superasse os efeitos da crise do setor aéreo em 2007?
Para se alcançar este objetivo, no primeiro momento, foi analisado o cenário
macroeconômico vigente à época em que se iniciou a crise do setor aéreo, de forma a conhecer
e avaliar o impacto das medidas governamentais que foram adotadas, em especial aquelas
relacionadas que se refletiram na gestão tributária e orçamentária do SISCEAB.
A pesquisa constatou que a crise econômica global de 2008, ocorrida imediatamente
após a crise do setor aéreo, fez com que o câmbio brasileiro tivesse uma forte desvalorização
ao término daquele ano, fazendo com que o dólar americano, que, em agosto de 2008, estava
cotado a R$ 1,80, passasse a ser cotado em R$ 2,40 quatro meses depois. Tal fato afetou
diretamente o setor aéreo, haja vista que 51% dos custos das empresas do setor é atrelado à
moeda americana.
Outro fator negativo trazido pela crise econômica foi a queda no fluxo de capital
estrangeiro disponível para investimento nos países em desenvolvimento, que caiu da faixa de
US$ 1.500 Bilhões, em 2007, para pouco mais de US$ 600 Bilhões em 2009.
Não obstante estes fatores externos negativos, o PIB brasileiro subiu 6,07% e 5,09% em
2007 e 2008, respectivamente. Além disso, considerando todo o período pesquisado, a taxa de
alta foi da ordem de 30,67%.
Foi verificado também que o setor aéreo manteve o crescimento durante todos o período
estudado. Crescimento, este, traduzido em números. O aumento do número de voos no período
pesquisado subiu 59,8% e o número de passageiros que pagam cresceu 118%. Taxas bem acima
daquela registrada para o PIB - 30,67% - e para o aumento da população - 8,25%.
Analisando os números acima e de posse de todas as informações coletadas, foi possível
concluir que algumas medidas do governo foram fundamentais para a manutenção do
crescimento, tanto da economia, como especificamente do setor aéreo.
Dentre as medidas macroeconômicas, o estudo destacou a redução da Taxa de juros
SELIC, de 13,75%, em 2008, para 8,75%, em 2009, de maneira concomitante às medidas de
estímulo à economia, como o aumento dos investimentos federais em infraestrutura. Enquanto
em 2007, o governo federal destinou R$ 37,8 Bilhões, em 2008, este valor subiu para R$ 50,2
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e R$ 67,5 Bilhões em 2009 e 2010, respectivamente. Tais medidas (oferta de crédito) foram
fundamentais para se contraporem à redução na oferta de capital estrangeiro.
Analisados o cenário macroeconômico e as medidas que permitiram o crescimento da
economia e do setor aéreo, por consequência, a pesquisa passou a verificar se o crescimento da
economia, especificamente no que diz respeito ao setor aéreo, constatado nos últimos dez anos,
foi traduzido em recursos disponibilizados na Lei Orçamentária Anual para a operação do
SISCEAB.
O

que a pesquisa concluiu foi que, ao mesmo tempo em que as medidas

macroeconômicas mantiveram a economia em crescimento, não permitindo a retração das
atividades do setor aéreo, a ação mais impactante na gestão fiscal e orçamentária dos recursos
disponibilizados ao SISCEAB foi a alteração na forma de recolhimento e distribuição e repasse
dos recursos arrecadados com as Tarifas de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação
Aérea em Rota, por intermédio da edição da Portaria Normativa Conjunta nº 24/MD/SAC, de
04 de janeiro de 2012.
Isto pôde ser constatado ao confrontar o crescimento do número de voos no país nos
últimos dez anos com a evolução dos repasses orçamentários destinados ao SISCEAB. O
número de voos no país cresceu na ordem de 59,8%, sendo que o número de voos controlados,
ou seja, aqueles que têm por obrigação tributária o pagamento das Tarifas de Uso das
Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea em Rota, cresceu apenas 12,68% no mesmo
período.
Entretanto, os novos critérios para arrecadação e distribuição, instituídos pela Portaria
Normativa Conjunta nº 24/MD/SAC, fizeram com que a parcela destinada ao Comando da
Aeronáutica e, por consequência, ao SISCEAB subisse de, aproximadamente, 72% da
arrecadação, como acontecido nos anos de 2008 a 2011, para cerca 82%, em 2012, chegando a
91% em 2015.
Em termos financeiros, as alterações na forma de arrecadação e distribuição dos valores
elevaram a arrecadação do DECEA, órgão central do SISCEAB, de R$ 792.520.523,00, em
2011, para R$ 1.413.802.822,00, em 2012, primeiro ano fiscal sob a nova regulamentação.
Durante todo o período analisado - 2008 a 2015 - a parcela da arrecadação destinada ao
SISCEAB subiu mais de 240%, passando de R$ 614.434.505,00, em 2008, para R$
2.139.982.296,00 em 2015.
Além da implantação de uma nova metodologia para cálculo e distribuição das tarifas
arrecadadas, que passou a ser feita diretamente aos efetivos prestadores dos serviços,
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proporcionalmente à quantidade de serviços prestados, o estudo concluiu que outra medida foi
fundamental para mitigar os efeitos causados pela crise do setor aéreo, qual seja, a totalidade
dos valores solicitados pelo DECEA na sua proposta orçamentária anual foi incluída no Projeto
da Lei Orçamentária Anual e boa parte destes valores foram incluídos na Lei Orçamentária
Anual. O que se viu foi que, entre 2008 e 2011, nos anos imediatamente seguintes à crise, houve
uma correspondência entre os valores solicitados pelo DECEA e aqueles incluídos na LOA.
Nesse aspecto, entretanto, há de se fazer uma ressalva, pois foi apurado também que, a
partir de 2012, iniciou-se uma tendência de redução dos valores constantes da LOA, em relação
àqueles solicitados na proposta orçamentária. Em 2015, por exemplo, houve uma redução de
14,26% nesse sentido. Como esta tendência de corte nos valores solicitados passou a ser
verificada a partir do orçamento de 2012, atingindo o seu maior valor em 2015, e como foram
pesquisados os índices de conformidade e segurança operacional até o ano de 201441, não foi
possível estabelecer uma relação entre esta tendência de redução e os resultados operacionais
do SISCEAB.
Por fim, foi analisado se as alterações na gestão fiscal e orçamentária dos recursos
destinados ao SISCEAB, traduzida no aumento da dotação orçamentária destinada ao Sistema
ao longo dos últimos dez anos, foi transformada em resultados efetivos.
Para isso, a pesquisa analisou os resultados sob dois aspectos: (i) impacto direto, ou seja,
o resultado dos serviços prestados pelo SISCEAB aos seus usuários e tomadores das tarifas; e
(ii) impacto indireto, ou seja, o resultado dos serviços prestados pelos tomadores das tarifas à
sociedade em geral, usuários do transporte aéreo público.
Na verificação do impacto direto, foram analisados os dados relacionados à segurança
operacional do SISCEAB. Nesse sentido, a pesquisa concluiu que todo o conjunto de medidas
governamentais adotadas, tanto para combater a crise do setor aéreo, como para minimizar os
efeitos da crise econômica de 2008; tanto para aumentar a arrecadação proveniente das Tarifas
Aéreas, como para tornar justa a sua distribuição entre os efetivos prestadores dos serviços; e
tanto para aumento dos valores previstos na LOA, como para o atendimento a todo montante
solicitado (este último até o ano de 2012), tudo isso contribui para que o SISCEAB e, por
consequência o Estado brasileiro, como signatário da Convenção de Chicago e membro da
Organização de Aviação Civil Internacional, obtivesse elevado grau de avaliação nas duas
auditorias realizadas no período de abrangência deste estudo.

41

O último relatório da ASOCEA analisado foi o relativo ao ano de 2015. O último relatório da OACI analisado
refere-se à auditoria realizada no início do ano de 2015.
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Na primeira inspeção, realizada em 2009, o país obteve um grau de conformidade de
95%, alcançando o segundo lugar entre dos os países inspecionados e ficando à frente de países
com economia bem mais forte que a brasileira, como a Alemanha (92%), França (87%) e
Estados Unidos (86%), dentre outros.
De certa forma, o resultado desta inspeção serviu para mitigar definitivamente na época
os efeitos da crise do setor aéreo, quando a confiabilidade dos serviços de navegação aérea
ficou abalada em decorrência do acidente com a aeronave da Gol, causado por uma colisão de
duas aeronaves em voo.
O segundo relatório de auditoria, emitido em 2015, colocou o Brasil na quinta colocação
entre os países avaliados. Porém, o grau de confiabilidade e conformidade geral manteve-se na
casa de 95%, sendo que o Sistema de Navegação Aérea do país registrou um índice de 96,37%
- o quarto melhor.
Da mesma forma que registrado nas auditorias do órgão internacional, nas inspeções
anuais realizadas pelo órgão regulador no Brasil, os resultados foram satisfatórios. Segundo os
critérios de avaliação utilizados no âmbito nacional, o Sistema de Navegação Aérea do país
obteve graus de confiabilidade e conformidade sempre superiores a 90%.
Em 2011, a avaliação apontou 93,17% de conformidade. Em 2012, o índice subiu para
94,13%. E, em 2013 e 2014, foram obtidos graus de 95,56% e 96,23%, respectivamente.
Valores muito próximos das avaliações feitas pela OACI.
Em termos de segurança, tais avaliações representaram um impacto na segurança
operacional de 4,62, numa escala em que, de 4 a 5, o risco à segurança é considerado entre
baixo (valor 4) e aceitável (valor 5).
No que diz respeito ao impacto direto, foi possível concluir que o aumento dos níveis
de segurança operacional do SISCEAB foi traduzido em melhoria da qualidade de serviços à
sociedade.
Em relação aos serviços utilizados pela sociedade em geral, a melhora pôde ser
evidenciada, não somente no número de acidentes e incidentes aéreos graves que tem diminuído
anualmente desde 2012, como, principalmente, pelo número de mortes decorrentes dos
referidos acidentes e incidentes, que diminui aproximadamente 33%.
Outro indicador que ratifica a melhoria é o percentual de atrasos e cancelamentos de
voos no país. Indicador, este, que atingiu níveis bem elevados no auge da crise do setor aéreo
em 2007. Os percentuais de atrasos superiores a 30 minutos e a 60 minutos em voos regulares
domésticos foram de 6,0% e de 2,2% do total de etapas de voos realizadas em 2015. O resultado
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representou queda de 24,1% e de 24,7%, respectivamente, em relação ao ano de 2014. Se
comparados com os de 2006, houve melhora de aproximadamente 71% e 77%. Por sua vez, o
percentual de cancelamentos em voos domésticos de 13,8% em 2015 foi 24% superior ao ano
anterior, mas representou redução de 17% em relação ao registrado em 2006.
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Figura 32: Percentual de atrasos e cancelamentos – mercado doméstico
Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil

Nos voos internacionais, os atrasos superiores a 30 minutos e a 60 minutos
representaram 7,8% e 3,8% do total de etapas realizadas em 2015. O percentual de
cancelamentos foi de 3,9% do total de etapas previstas. Os três indicadores apresentaram
melhora no ano de 2015, em comparação com 2014, com reduções de 23,6%, 22,2% e 3,6%,
respectivamente.
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Em face de tudo que foi exposto, a pesquisa concluiu seus trabalhos, alcançando o
objetivo para o qual se destinava. Assim, após verificação e análise de boa parte das medidas
adotadas na gestão tributária e orçamentária, a pesquisa considerou que:
a) no que se refere à gestão tributária, a alteração na forma de distribuição dos
valores arrecadados com o pagamento das Tarifas de Uso das Comunicações e dos Auxílios à
Navegação Aérea, instituída pela Portaria Normativa Conjunta nº 24/MD/SAC, somada à
liberação na Lei de Orçamento Anual da, praticamente, integralidade dos recursos solicitados
na proposta orçamentária encaminhada pelo DECEA foi o fator que mais influenciou para que
o SISCEAB superasse os efeitos da crise do setor aéreo;
b) em relação à gestão orçamentária, o acréscimo dos valores destinados na lei
orçamentária anual ao SISCEAB, fruto do aumento da arrecadação e da forma de sua
distribuição, foi o fator que teve mais contribuiu para mitigação dos efeitos da referida crise; e
c) ambas as medidas, uma (orçamentária) adotada em consequência da outra
(tributária) permitiram que o SISCEAB alcançasse resultados expressivos nas auditorias
nacionais e internacionais a que foi submetido na última década, evidenciando na prática os
conceitos mencionados pelos autores estudados no referencial teórico que suportou a pesquisa.

90
REFERÊNCIAS

AMARAL JÚNIOR, A. Noções de direito e direito internacional. 3ª. ed. Brasília: Fundação
Alexandre de Gusmão, 2008.
AMORIM, S. N.; OLIVEIRA, A.; ONUKI, J. A crise do setor aéreo no Brasil: 2006 e 2007.
Brasília: ENAP, 2009.
BAHL, R. W.; LINN, J. F. Urban public finance in developing countries. Oxford: Oxford
University Press, 1998.
BAPTISTELLI, P. M. F. Qualidade dos gastos públicos dos municípios mineiros na área
da educação. Dissertação de Mestrado em Administração. FIPL – MG, 2009.
BARACHO, M. A. P. A importância da gestão de contas públicas municipais sob as
premissas da governance e accountability. Revista Tribunal de Contas de Minas Gerais,
Belo Horizonte, v. 34, n. 1, p. 129-161, jan./mar. 2000.
BAUER, M.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto imagem e som. Petrópolis:
Vozes, 2002.
BARRETO, P. A. As contribuições e a destinação do produto da arrecadação. Tese de
Doutorado em Direito. PUC - SP, 2005.
BIRD, R. M. User charges in local government finance. Washington, DC: World Bank
Institute, 2000.
BIRD, R. M.; TSIOPOULOS, T. User charges for public services: Potentials and
problems. Toronto: Centre for the Study of State & Market, Faculty of Law, University of
Toronto, 1996.
BRASIL. Agência Nacional de Aviação Civil. Comando da Aeronáutica. Portaria Conjunta
nº 764, de 14 de agosto de 2009. Aprova o Programa Brasileiro para a Segurança
Operacional da Aviação Civil. Disponível em: < http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/
legislacao-1/portarias/portarias-2009/portaria-conjunta-anac-gc5-ndeg-764-gc5-14-08-2009/
@@display-file/arquivo_norma/PGC52009-0764.pdf >. Acesso em: 12 fev. 2017.
______ Comando da Aeronáutica. Centro Nacional de Investigação e Prevenção de
Acidentes. Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica (NSCA) 3-1 - Conceituação
de vocábulos, expressões e símbolos de uso no SIPAER. Brasília, DF, 2008.
______ Comando da Aeronáutica. Centro Nacional de Investigação e Prevenção de
Acidentes. Ocorrências Aeronáuticas - Panorama Estatístico da Aviação Brasileira (2006
a 2015). Disponível em: < http://dados.gov.br/dataset/ocorrencias-aeronauticas-da-aviacaocivil-brasileira >. Acesso em: 11 fev. 2017.
______ Comando da Aeronáutica. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Anuário
estatístico de tráfego aéreo 2015. Rio de Janeiro, RJ, 2016.

91
______ Comando da Aeronáutica. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Portaria
DECEA nº 44/DGCEA, de 28 de janeiro de 2011. Rio de Janeiro, RJ, 2011.
______ Comando da Aeronáutica. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Instrução
do Comando da Aeronáutica (ICA) 63-16. Rio de Janeiro, RJ, 2015.
______ Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Assessoria de Segurança Operacional
do Sistema de Controle do Espaço Aéreo. Relatório Anual de Análise de Desempenho do
Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Rio de Janeiro, RJ, 2015.
______ Comando da Aeronáutica. Estado-Maior da Aeronáutica. Ofício nº 01/EMAER/R081, de 26 de janeiro de 1998. Brasília, DF, 1998.
______ Comando da Aeronáutica. Estado-Maior da Aeronáutica. Ofício nº 011/2SC/1605,
de 27 de outubro de 1999. Brasília, DF, 1999.
______ Comando da Aeronáutica. Gabinete do Comandante da Aeronáutica. Portaria
COMAER nº 913/GC3, de 21 de setembro de 2009. Brasília, DF, 2009.
______ Comando da Aeronáutica. Gabinete do Comandante da Aeronáutica. Portaria
COMAER n° 368, de 8 de junho de 2010. Brasília, DF, 2010.
______ Constituição da República Federativa do Brasil. 23ª. ed. São Paulo: Editora
Rideel, 2017.
______ Decreto nº 21.713, de 27 de agosto de 1946. Promulga a Convenção sobre Aviação
Civil Internacional, concluída em Chicago a 7 de dezembro de 1944 e firmado pelo Brasil, em
Washington, a 29 de maio de 1945. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D21713.htm >. Acesso em: 03 mar.
2017.
______ Decreto nº 2.829, de 29 de outubro de 1998. Estabelece normas para a elaboração
do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União, e dá outras providências. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2829.htm >. Acesso em: 04 abr. 2017.
______ Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da
Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras
providências. Acesso em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200.htm >.
Disponível em: 12 fev. 2017.
______ Decreto-Lei nº 1.896, de 17 de dezembro de 1981. Dispõe sobre a utilização de
instalações e serviços destinado a apoiar e tornar segura a navegação aérea e dá outras
providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DecretoLei/Del1896.htm >. Acesso em: 23 mar. 2017.
______ Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973. Dispõe sobre a utilização e a exploração
dos aeroportos, das facilidades à navegação aérea e dá outras providências. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6009.htm >. Acesso em: 04 abr. 2017.

92
______ Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986. Dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7565.htm >.
Acesso em: 23 fev. 2017.
______ Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990. Cria o Programa Nacional de Desestatização, e
dá outras providências. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8031.htm >. Acesso em: 03 mar. 2017.
______ Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2010. Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm >. Acesso em:
12 fev. 2017.
______ Ministério da Defesa. Secretaria da Aviação Civil. Portaria Normativa
Interministerial nº 24/MD/SAC, de 04 de janeiro de 2012. Dispõe sobre a provisão e a
remuneração dos serviços de navegação aérea e dá outras providências. Disponível em: <
http://www.aviacao.gov.br/acesso-a-informacao/arquivos-pdf/portaria-norm-int-no-24mdsac_04_janeiro_2012.pdf >. Acesso em: 07 mar. 2017.
______ Presidência da República. Câmara da Reforma do Estado. Plano Diretor da
Reforma do Aparelho do Estado. Brasília, DF, 1995.
______ Secretaria da Aviação Civil. Agência Nacional da Aviação Civil. Anuário do
transporte aéreo 2015. Disponível em: < http://www.anac.gov.br/assuntos/dados-eestatisticas/dados-do-anuario-do-transporte-aereo >. Acesso em: 11 fev. 2017.
CASTELLANI, F. F. A vinculação das receitas tributárias e as contribuições no Sistema
Tributário Nacional. Dissertação de Mestrado em Direito Tributário. PUC - SP, 2006.
CERVO, A.; BERVIAN, P.; SILVA, R. Metodologia científica. 6ª. ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2007.
COELHO, L. F. Fumaça do bom direito: ensaios de filosofia e teoria do direito. Curitiba:
Editora Bonijuris e JM Livraria Jurídica e Editora, 2011.
COLLIS, J.; HUSSEY, R. Pesquisa em administração. 2ª. ed. São Paulo: Bookman, 2005.
CUNHA, D. Serviços públicos. Disponível em: < https://douglascr.jusbrasil.com.br/artigos/
136827785/servicos-publicos >. Acesso em: 07 mar. 2017.
DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. Introdução à disciplina e à prática da pesquisa
qualitativa. 2ª. ed. Tradução: Sandra Regina Netz. Porto Alegre: Artmed, 2006.
FERRAZ, F. C. Crise financeira global: impactos na economia brasileira, política
econômica e resultados. Dissertação de Mestrado em Economia. UFRJ, 2013.
FOX, W.; EDMINSTON, K. Urban charge financing of urban public services in Africa.
Georgia: Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, 2000.

93
GERTLER, P.; VAN DER GAAG, J. The willingness to pay for medical care: Evidence
from two developing countries. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1990.
GIAMBIAGI, F.; ALÉM, A. C. Finanças Públicas. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1999.
GOMES, L. F. Normas, regras e princípios: conceitos e distinções. Disponível em: <
https://jus.com.br/artigos/7527/normas-regras-e-principios >. Acesso em: 04 abr. 2017.
GRECO, M. A.; DIAS, S. H. A natureza jurídica das custas judiciais. Esteio: Resenha
Tributária, 2015.
HILLMAN, A. L.; JENKNER, E. User payments for basic education in low-income
countries. International Monetary Fund, 2002.
IBGE. Disponível em: < http://www.ibge.gov.br > Acesso em: 11 fev. 2017.
ICAO. International Civil Aviation Organization. Universal Safety Oversight Audit
Programme Report. Disponível em: < www.icao.int/safety/Pages/USOAP-Results.aspx >.
Acesso em: 16 fev. 2017.
IPEA. Disponível em: < http://www.ipea.gov.br > Acesso em: 04 fev. 2017.
JIMENEZ, E. Social sector pricing policy revisited: A survey of some recent
controversies. Washington, DC: The World Bank Economic Review, 1990.
KOHAMA, H. Contabilidade pública: teoria e prática. 11ª. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
LEAL, J. P. Custo na Administração Pública e Inclusão Social. In: IX Convenção de
Contabilidade do Rio Grande do Sul. Gramado, 13 - 15 agosto, 2003.
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5ª. ed. São
Paulo: Atlas, 2002.
MARTINS, P. R. Administração orçamentária pública brasileira: evolução,
historiografia, contemporaneidades e estudo de caso sobre a CEDAE. Disponível em: <
http://acervomonografico.blogspot.com.br/2011/08/monografia-administracaoorcamentaria.html >. Acesso em: 05 mar. 2017.
MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. 38ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2012.
MORAIS, A. Agências Reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002.
OLIVEIRA, R. F. Regime constitucional do direito financeiro. São Paulo: Editora Saraiva,
2005.
OLIVEIRA, R. F.; HORVARTH, E. Manual de direito financeiro. 6ª. ed. Curitiba: Revista
dos Tribunais, 2003.

94
ORAIR, B; GOBETTI, S. Governo gastador ou transferidor? Um macro diagnostico das
despesas federais no período 2002 a 2010. Rio de Janeiro: Ipea, 2010.
BRESSER-PEREIRA, L. C. Uma reforma gerencial da administração pública no Brasil.
Disponível em: < http://www.bresserpereira.org.br/papers/1997/97.Reforma_gerencialRSP.pdf >. Acesso em: 11 mar. 2017.
PINHANEZ, M. Reinventing VAT collection: industry vertical assessment, revenue
increase, and public sector reliability. Tese de Doutorado em Economia do
Desenvolvimento e Política Pública. Department of Urban Studies and Planning, MIT, 2008.
PINTO, P. A. Dicionário de sinônimos. Rio de Janeiro: Editora Científica, 1956.
PISCITELLI, R. B.; TIMBÓ, M. Z. F.; ROSA, M. B. Contabilidade pública: uma
abordagem da administração financeira pública. 5ª. ed. São Paulo: Atlas, 1997.
REZENDE, F. Finanças Públicas. São Paulo: Atlas, 2007.
REZENDE, F.; CUNHA, A. A reforma esquecida: orçamento, gestão pública e
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.
REZENDE, F.; CUNHA, A. A reforma esquecida II: obstáculos e caminhos para a
reforma do processo orçamentário. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014.
SCHOUERI, L. E. Algumas considerações sobre a contribuição de intervenção no
domínio econômico no sistema constitucional brasileiro. São Paulo: Dialética, 2001.
SELLTIZ, C.; WRIGHTSMAN, L.; COOK, S.; KIDDER, L. Apêndice: uma introdução à
amostragem. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1987.
SILVA, L. M. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo da nova
contabilidade pública. 9ª. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
SIQUEIRA, J. C.; ALVES, A. B.; MODESTO, D.; PEREIRA, J. A. M. M. Processo de
elaboração do orçamento público municipal. Disponível em: < https://semanaacademica.
org.br/system/ files/artigos/processo_de_elaboracao_do_orcamento_publico_municipal.pdf >.
Acesso em: 11 mar. 2017.
SOUZA, J. A. P. Uma análise da evolução recente das finanças públicas no Paraná.
Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Econômico e Ciências Sociais Aplicadas.
UFPR, 2009.
SUNDFELD, C. A. Introdução às agências reguladoras. São Paulo: Malheiros Editores,
1995.
TORRES, R. L. Curso de direito financeiro e tributário. 7ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2000.
VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 9ª. ed. São Paulo:
Atlas, 2007.

95

VIOLA, R. R. Breve análise acerca do Programa Nacional de Desestatização. Disponível
em: < http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_
artigos_leitura&artigo _id=10630 >. Acesso em: 12 fev. 2017.

96
ANEXOS
ANEXO A - PORTARIA COMAER Nº 913/GC3

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
PORTARIA No 913/GC3, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.

Dispõe sobre o Sistema de Controle do
Espaço Aéreo Brasileiro.

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, de conformidade com o previsto
no inciso XIV, do art. 23, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo
Decreto nº 6.834, de 30 de abril de 2009, tendo em vista o disposto na ICA 700-1 “Implantação
e Gerenciamento de Sistemas no Comando da Aeronáutica”, aprovada pela Portaria nº
839/GC3, de 29 de agosto de 2006, e considerando o que consta do Processo nº
67600.005084/2009-26, resolve:
Art. 1º

Dispor sobre o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

(SISCEAB), que tem por finalidade prover os meios necessários para o gerenciamento e o
controle do espaço aéreo e o serviço de navegação aérea, de modo seguro e eficiente, conforme
estabelecido nas normas nacionais e nos acordos e tratados internacionais de que o Brasil seja
parte.
Parágrafo único. Para fins desta Portaria, as atividades desenvolvidas no âmbito
do SISCEAB são aquelas realizadas em prol do gerenciamento e do controle do espaço aéreo,
de forma integrada, civil e militar, com vistas à vigilância, à segurança e à defesa do espaço
aéreo sob a jurisdição do Estado brasileiro.
Art. 2º As atividades desenvolvidas no âmbito do SISCEAB são as seguintes:
I - controle da Circulação Aérea Geral (CAG) e da Circulação Operacional
Militar (COM);
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II - vigilância do espaço aéreo;
III - telecomunicações aeronáuticas e auxílios à navegação aérea;
IV - gerenciamento de tráfego aéreo;
V - meteorologia aeronáutica;
VI - cartografia aeronáutica;
VII - informações aeronáuticas;
VIII - busca e salvamento;
IX - inspeção em voo;
X - coordenação e fiscalização do ensino técnico-específico; e
XI - supervisão de fabricação, reparo, manutenção e distribuição de
equipamentos empregados nas atividades de controle do espaço aéreo.
Parágrafo único. Em decorrência das atividades listadas no caput deste artigo,
são prestados serviços de navegação aérea, que estão sujeitos ao pagamento de tarifas
específicas, cuja sistemática de cobrança encontra-se prevista em legislação pertinente.
Art. 3o O Órgão Central do SISCEAB é o Departamento de Controle do Espaço
Aéreo (DECEA), pertencente à estrutura organizacional do Comando da Aeronáutica
(COMAER), o qual tem sua constituição e suas competências definidas em Regulamento e
Regimento Interno próprios.
Art. 4o A normatização, a coordenação, a supervisão e a fiscalização das
atividades constantes do art. 2o, exceto as relacionadas à COM, são de responsabilidade do
DECEA.
Art. 5o

A normatização, a coordenação e a supervisão da COM são de

responsabilidade do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA), Órgão
Central do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA).
Parágrafo único. A normatização do emprego militar dos meios disponíveis do
SISCEAB é de competência do Estado-Maior da Aeronáutica (EMAER), obedecida à
legislação pertinente.
Art. 6º Ao Órgão Central do SISCEAB compete:
I - planejar e orientar a implementação do Sistema;
II - realizar a orientação normativa, a supervisão técnica e operacional, a
coordenação e o controle das atividades do Sistema;
III - efetuar a fiscalização específica do desempenho dos órgãos ou elementos
executivos, elos do Sistema;
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IV - normatizar e fiscalizar as atividades de logística que viabilizam o
gerenciamento e o controle do espaço aéreo e o serviço de navegação aérea;
V - normatizar e fiscalizar as atividades de formação e capacitação profissional
dos recursos humanos, no que se refere ao ensino específico;
VI - levantar e apropriar os custos relativos às atividades constantes do art. 2º,
com a finalidade de definir os valores das tarifas, em conformidade com a legislação em vigor;
VII - providenciar o faturamento e a cobrança das tarifas citadas no inciso VI,
exceto às realizadas em proveito da COM; e
VIII - apurar e aplicar as sanções por infrações relacionadas ao descumprimento
de normas relativas ao controle do espaço aéreo.
Art. 7o O SISCEAB possui, em sua constituição, elos localizados na estrutura
organizacional do COMAER, que têm suas constituições e competências definidas em
Regulamentos e Regimentos Internos, bem como, desde que assim consideradas pelo DECEA,
entidades públicas e privadas, cujas atividades possam, de alguma forma, contribuir para os
serviços prestados em prol do gerenciamento e o controle do espaço aéreo e do serviço de
navegação aérea.
Art. 8o Os Elos do SISCEAB ficam sujeitos às orientações normativas, à
supervisão técnica e operacional, bem como às fiscalizações específicas do órgão central,
respeitada a subordinação à estrutura a que pertencem.
Art. 9o Aos Elos do SISCEAB compete:
I - executar as ações necessárias às atividades ligadas ao gerenciamento do
espaço aéreo e ao serviço de navegação aérea, nos limites de suas competências;
II - cumprir o contido nas normas pertinentes ao SISCEAB;
III - encaminhar, para apreciação do órgão central, sugestões que visem ao
aperfeiçoamento do SISCEAB;
IV - manter atualizada a coletânea das normas elaboradas pelo órgão central,
bem como dos dispositivos legais pertinentes à execução das atividades desenvolvidas em
proveito do SISCEAB; e
V - enviar as informações e dados relativos aos custos das atividades constantes
do art. 2º, conforme orientações do órgão central do SISCEAB.
Art. 10. Para fins de atendimento às exigências das atividades do gerenciamento
do espaço aéreo e do serviço de navegação aérea, o espaço aéreo sob a jurisdição do Estado
brasileiro está estruturado em Regiões de Informação de Voo (FIR).
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Parágrafo único. A cada FIR corresponde um Centro de Controle de Área
(ACC), com suas respectivas normas específicas estabelecidas pelo órgão central do SISCEAB.
Art. 11. Para fins de atendimento às exigências das atividades de vigilância,
controle e defesa aérea, o espaço aéreo brasileiro está estruturado em Regiões de Defesa Aérea
(RDA).
Parágrafo único. A cada RDA corresponde um Órgão de Controle de Operações
Aéreas Militares (OCOAM).
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revoga-se a Portaria nº 1.359/GC3, de 30 de novembro de 2005,
publicada no Diário Oficial da União nº 231, de 2 de dezembro de 2005, Seção 1, página 33.

Ten Brig Ar JUNITI SAITO
Comandante da Aeronáutica
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ANEXO B - PORTARIA DECEA Nº 44/DGCEA

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
PORTARIA DECEA 44/DGCEA, DE 29 DE MARÇO DE 2012.
Protocolo COMAER nº 67600.0004548/2012-82
Aprova a reedição da Instrução Geral relativa à
sistemática para a cobrança dos preços referentes às
Tarifas de Navegação Aérea e dá outras providências.
DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 10 do Regulamento do DECEA, aprovado
pela Portaria ne 369/GC3, de 9 de junho de 2010; e tendo em vista o disposto na Lei nº 6.009,
de 26 de dezembro de 1973 e suas alterações posteriores; na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro
de 1986; e considerando delegação de competência que lhe foi outorgada pela Portaria nº
932/GC-5, de 23 de dezembro de 2010, resolve:
Art. 1º Aprovar a reedição da Instrução Geral relativa à sistemática para a cobrança dos
preços referentes às Tarifas de Navegação Aérea (TAN, TAT APP e TAT ADR) devidas pela
utilização dos serviços, instalações, auxílios e facilidades disponibilizados pelos órgãos e elos
do SISCEAB destinados a apoiar e tornar segura a navegação aérea no País.
Art. 2º Fica revogada a Portaria DECEA 44/DGCEA, de 28 de janeiro de 2011l,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) ne 21, de 31 de janeiro de 201 1, seção 1, pág. 14.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ten Brig Ar RAMON BORGES CARDOSO
Diretor-Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo
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ANEXO C - PORTARIA NORMATIVA Nº 24/MD/SAC
PORTARIA NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº 24/MD/SAC, DE 4 DE JAN DE 2012.
Dispõe sobre a provisão e a remuneração dos
serviços de navegação aérea e dá outras
providências.
O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA E O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA
SECRETARIA DA AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso das
atribuições que lhes conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I e II e o art. 21, inciso XII, a
alínea "c" da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nos arts. 9º, 18 e 19 da Lei
Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; no art. 27, inciso VII, alínea "y" e no art. 24-D,
inciso I do da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; no art. 8º da Lei nº 6.009, de 26 de dezembro
de 1973, no art. 48, parágrafo único, alínea "b" da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e
no art. 23, incisos XXIV, XXV e XXVI, do Decreto nº 6.834, de 30 de abril de 2009, resolvem:
Art. 1º Fica estabelecida a distribuição da prestação e da remuneração dos serviços de
navegação aérea entre o Comando da Aeronáutica — COMAER e demais provedores de
serviços, na forma desta Portaria Normativa.
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Portaria Normativa, os serviços de navegação aérea
são aqueles definidos pelo COMAER em legislação específica e providos pelos seguintes
órgãos:
I - Centro de Controle de Área - ACC;
II - Centro de Controle de Aproximação - APP;
III - Torre de Controle de Aeródromo - TWR; e
IV - Estação de Telecomunicações Aeronáuticas - Rádio.
Art. 3º Os serviços de navegação aérea serão remunerados pelas tarifas previstas no art.
8º da Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, alterada pela Medida Provisória nº 551, de 22
de novembro de 2011, na seguinte forma:
I - a Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea em Rota (TAN)
será destinada à remuneração dos serviços providos pelo órgão de que trata o inciso I do art. 2º
desta Portaria Normativa;
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II - a Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios-Rádio à Navegação Área em Área
de Controle de Aproximação (TAT APP) será destinada à remuneração dos serviços providos
pelo órgão de que trata o do art. 2º desta Portaria Normativa; e
III - a Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios-Rádio à Navegação Aérea em
Área de Controle de Aeródromo (TAT ADR) será destinada à remuneração dos serviços
providos pelos órgãos de que tratam os incisos III e IV do art. 29 desta Portaria Normativa.
Art. 4º A prestação de serviços de navegação aérea, por qualquer outra entidade pública
ou privada distinta do COMAER, inclusive pela Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária

Infraero, será realizada sob a forma de Estações Prestadoras de Serviços de

Telecomunicações e de Tráfego Aéreo - EPTA.
§ 1º As EPTA serão assim reconhecidas após obtenção do respectivo termo de
autorização expedido pelo COMAER, observado o disposto na regulamentação aplicável.
§ 2º Cada EPTA estará vinculada a um único termo de autorização.
§ 3º O termo de autorização referido neste artigo não impede que a EPTA promova
implantações, modificações ou atualizações nos equipamentos e auxílios do aeródromo que
importem alteração do nível do serviço e da classificação obtidos.
§ 4º Na hipótese do 3º deste artigo, a EPTA encaminhará ao COMAER, comunicação
detalhada sobre as alterações a serem realizadas para eventual aprovação e modificações
devidas no termo de autorização.
§ 5º A EPTA detentora de um termo de autorização será responsável pela manutenção
dos seus equipamentos e realização dos investimentos necessários à prestação adequada dos
serviços autorizados.
§ 6º Os provedores de serviços de navegação aérea distintos do COMAER, inclusive a
Infraero, deverão estar estruturados sob a forma de EPTA até 30 de junho de 2012.
Art. 5º A partir de 10 de janeiro de 2012, os recursos provenientes dos serviços prestados
pelo Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB, referentes às tarifas TAN,
TAT APP e TAT ADR serão destinados ao efetivo prestador do serviço, na forma do art. 3º
desta Portaria Normativa.
§ 1º Até 31 de dezembro de 2012, as Tarifas TAT APP e TAT ADR serão cobradas em
conjunto pelo COMAER, prazo para a implantação das modificações necessárias em seu
sistema de cobrança.
§ 2º Até que as modificações no sistema de cobrança do COMAER sejam finalizadas, a
distribuição dos recursos da TAT APP e TAT ADR aos efetivos prestadores dos serviços será
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efetuada mediante a aplicação do Fator Aproximação (FAPP) e do Fator Aeródromo (FADR),
respectivamente, de acordo com a norma a ser expedida pelo COMAER.
§ 3º A cobrança e a arrecadação das tarifas mencionadas neste artigo serão realizadas de
acordo com as normas estabelecidas pelo COMAER, e quando repassadas às EPTA serão
descontadas as despesas de cobranças incidentes, nos termos da tabela elaborada pelo
COMAER e aprovada pelo Ministro de Estado da Defesa.
§ 4º As EPTA poderão optar, mediante termo próprio, por realizar a cobrança e a
arrecadação das tarifas oriundas dos serviços por elas prestados, devendo observar a sistemática
aprovada pelo COMAER, em regulamentação específica.
§ 5º A partir de 10 de janeiro de 2012 e até que o COMAER assuma integralmente a
operação e a manutenção dos auxílios à navegação aérea de uso específico para balizamento de
rota ou aerovias, a Infraero será remunerada pelo COMAER em função da execução desses
serviços, na forma do instrumento a ser celebrado entre ambos.
Art. 6º Até 31 de dezembro de 2012, o COMAER, em coordenação com a Secretaria de
Aviação Civil da Presidência da República — SAC/PR, estabelecerá o regime tarifário da TAN,
TAT APP e da TAT ADR, com base em estrutura de custos eficientes da prestação dos serviços,
observadas as seguintes diretrizes:
I - classificação, em níveis, dos serviços prestados;
II - preços-teto correspondentes a cada nível de serviço; e
III - metodologia de revisão e reajuste dos preços-teto.
Art. 7º O COMAER e a Infraero, sob coordenação da Secretaria de Aviação Civil da
Presidência da República, deverão elaborar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da
Defesa e do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República, até 30 de junho de 2012, Plano de Redistribuição dos Serviços de Navegação Aérea,
observando as seguintes diretrizes:
I - ao COMAER competirá a prestação:
a) dos serviços dos Centros de Controle de Área referido no inciso I do art. 2º desta
Portaria Normativa; e
b) dos serviços dos Centros de Controle de Aproximação, das Torres de Controle de
Aeródromo e das Estações de Telecomunicações Aeronáuticas, referidos nos incisos II, III e IV
do art. 2º desta Portaria Normativa, nos casos em que haja interesse militar ou estratégico, assim
declarados pelo Ministro de Estado da Defesa;
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III - às EPTA competirá a prestação dos serviços dos Centros de Controle de
Aproximação, das Torres de Controle de Aeródromo e das Estações de Telecomunicações
Aeronáuticas referidos nos incisos II, III e IV do art. 2º desta Portaria Normativa, excetuandose os casos previstos na alínea "b" do inciso I deste artigo.
Art. 8º O COMAER editará normas para adequação às diretrizes estabelecidas nesta
Portaria Normativa.
Art. 9º Esta Portaria Normativa entra em vigor na da sua publicação.

CELSO AMORIM
Ministro de Estado da Defesa

WAGNER BITTENCOURT DE OLIVEIRA
Ministro Chefe de Estado da SAC
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ANEXO D - OFÍCIO Nº 01/EMAER/R-081

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA

Of no 01 /EMAER/R-081
Do
Ao

Brasília, 26 de janeiro de 1998.

Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica - EMAER
Exmo Sr Presidente da INFRAERO

Assunto: Providências preliminares relativas às Portarias nº R-815, R-816 e R-817/GM4, de

29 de dezembro de 1998.
Com a finalidade de desencadear as providências, preliminares, relativas ao
gerenciamento dos recursos financeiros que serão arrecadados em função das Portarias objeto
deste expediente, o Ministro da Aeronáutica aprovou as “Recomendações” constantes dos
Estudos nº R-001, R-002 e R-003/SEFA/99, até que sejam expedidas as instruções definitivas,
de acordo com o previsto nas Portarias em tela.
2.

Assim sendo, essa Empresa deverá observar os seguintes procedimentos:

2.1

No tocante à Portaria nº R-815/GM4/98 (Art.1º), a INFRAERO depositará os

recursos financeiros, correspondentes às Tarifas PAN/PAT, no Fundo Aeronáutico, de acordo
com o Art. 4º da citada Portaria, retendo, na Empresa, até 41% (quarenta e um por cento) da
arrecadação mensal, não ultrapassando, no mês, o montante de R$ 7.500.000,00 (sete milhões
e quinhentos mil reais) e no ano, o valor de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais).
2.2

No que diz respeito aos recursos referentes ao Parágrafo único, do Art. 1º da

Portaria nº 815/GM4/98 – “Adicional das Tarifas PAN/PAT” – a INFRAERO depositará no
Fundo Aeronáutico, o total arrecadado (100%).
2.3

Quanto à Portaria nº R-816/GM4/98, a INFRAERO depositará os recursos

financeiros arrecadados, relativos ao “Adicional Aeroportuário”, no Fundo Aeronáutico, de
acordo com o Art. 4º da Portaria em tela, retendo, na Empresa, até 41,5% (quarenta e um vírgula
cinco por cento) da arrecadação mensal, não ultrapassando, no mês, o montante de R$
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8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais) e no ano, o valor de R$ 100.000.000,00 (cem
milhões de reais).
2.4

Com relação à Portaria nº 817/GM4/98, a INFRAERO reterá 0,64% (zero

vírgula sessenta e quatro por cento) do montante dos recursos financeiros relativos à “Taxa de
Administração do SUCOTAP”, depositando no Fundo Aeronáutico, separadamente, os valores
equivalentes aos 4,16 % (quatro vírgula dezesseis por cento) – DAC e 3,20% (três vírgula vinte
por cento) – “FUNDO AERONÁUTICO”, de acordo com o Art. 3º da citada Portaria.
3

Caso ocorram mudanças no comportamento das arrecadações ou mesmo óbices

relativos aos créditos orçamentários, este EMAER adequará os valores constantes deste
documento à nova situação.
4

Na

oportunidade,

transmito

a

V.Exª

as

seguintes

recomendações

complementares, também aprovadas pelo Ministro da Aeronáutica :
a) O DAC, DEPV, CISCEA, e INFRAERO deverão reformular os seus
planejamentos para 1999, dentro das limitações aprovadas, enviando-os ao EMAER, até o dia
19 FEV 99, para aprovação;
b) O EMAER estabelecerá um Grupo de Trabalho – GT para propor as
instruções relativas às sistemáticas previstas nos Art. 2º das Portarias nº R-815 e R816/GM4/98, com aplicação para o ano de 2000;
c) No planejamento de gastos para o exercício financeiro de 2000 deverão ser
considerados os mesmos valores estipulados para 1999, a princípio;
d) A INFRAERO enviará trimestralmente ao EMAER, para controle dos
programas de aplicação dos recursos de que tratam as Portarias nº R-815 e R-816/GM4/98, os
relatórios da evolução físico-financeira dos respectivos programas;
e) A cada quadrimestre, sob a presidência do EMAER, reunir-se-á o GT de
acompanhamento, composto por representantes do COMGAP, DAC, SEFA e INFRAERO,
para avaliação/modificação/atualização dos programas de aplicação e outras medidas que se
façam necessárias; e
f) Os casos omissos deverão ser submetidos ao EMAER para análise e posterior
decisão do MINIAER, se for o caso.
Ten Brig Ar Marcus Herndl
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica
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ANEXO E - OFÍCIO Nº 011/2SC/1605

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA
Of no 011/2SC/1605

Brasília, 27 de outubro de 1999.

Do
Ao

Chefe
Exmo. Sr. Presidente da Empresa INFRAERO

Assunto

: Aumento do limite de retenção da arrecadação das tarifas PAN/PAT

Em correspondência enviada à Secretaria de Economia e Finanças da
Aeronáutica, essa Empresa solicitou o aumento do limite de retenção de receita estabelecido no
ofício nº 01/EMAER/081, de 26 de janeiro de 1.999.
2.

Considerando que esse limite já foi atingido no mês de setembro, em razão do

aumento da arrecadação mensal em relação ao montante previsto no início do ano, segundo
estudo elaborado pela SEFA e encaminhado ao EMAER, fica a INFRAERO autorizada a elevar
o referido limite de R$ 90 milhões para R$ 108 milhões, retendo na empresa até 41% (quarenta
e um por cento) da arrecadação mensal, não ultrapassando, no mês, o montante de R$ 9 milhões.
3

Outrossim, informo a V. Exa. que, caso não se concretize a nova estimativa de

arrecadação, os valores ora fixados serão revistos e alterados por este Estado-Maior.
Ten Brig Ar Marcus Herndl
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica
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ANEXO F - PORTARIA CONJUNTA COMAER E ANAC Nº 764

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE

PORTARIA CONJUNTA Nº 764/GC5, DE 14 DE AGOSTO DE 2009
Aprova o Programa Brasileiro para
a Segurança Operacional da
Aviação Civil.
O COMANDANTE DA AERONÁUTICA e a DIRETORA-PRESIDENTE DA
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, no uso das atribuições que lhes conferem o
inciso XIV, do art. 23, do Decreto nº 6.834, de 30 de abril de 2009, e o inciso VIII, do art. 24,
do Anexo I, do Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, respectivamente,
RESOLVEM:
Art. 1º Aprovar o Programa Brasileiro para a Segurança Operacional da Aviação Civil
(PSOBR), que com esta baixa.
Art. 2o Esta Portaria terá vigência retroativa a 8 de janeiro de 2009.
TEN. BRIG. DO AR JUNITI SAITO
SOLANGE PAIVA VIEIRA
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ANEXO
PROGRAMA BRASILEIRO PARA A SEGURANÇA OPERACIONAL DA AVIAÇÃO
CIVIL (PSO-BR)
ANTECEDENTES

A Organização de Aviação Civil Internacional - OACI, na 12ª Sessão de seu 177º
período de sessões, celebrada em 14 de março de 2006, atendendo à recomendação 2/1 da 11ª
Conferência de Navegação Aérea, ocorrida em outubro de 2003, e às medidas complementares
emitidas após o 35º período de sessões da Assembleia da OACI, em outubro de 2004, adotou
emendas aos Anexos 6, 11 e 14 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional - CACI, sob a
justificativa de harmonizar os requisitos de gerenciamento de segurança operacional. O Estado
brasileiro subscreve esta iniciativa almejando aumentar continuamente, a segurança das
operações da aviação civil por meio de um gerenciamento proativo e com uso de técnicas
preditivas, complementado por procedimentos focados em técnicas reativas.
Capítulo I
DA FINALIDADE E ESCOPO
Art. 1º O Programa Brasileiro de Segurança Operacional da Aviação Civil - PSO-BR
objetiva orientar a elaboração dos Programas de Segurança Operacional Específicos - PSOE,
da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e do Comando da Aeronáutica - COMAER,
alinhados com os compromissos assumidos pelo País em Acordos Internacionais.
Art. 2º Este PSO-BR inclui os Programas de Segurança Operacional Específicos - PSOE
desenvolvidos, implantados e controlados pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e
pelo Comando da Aeronáutica - COMAER, segundo suas competências definidas em Lei.
§ 1º Os PSOE, complementando os dispositivos normativos editados pela ANAC e pelo
COMAER, regulam os provedores de serviços da aviação civil e os provedores de serviços de
navegação aérea, respectivamente, para que implantem e operacionalizem seus Sistemas de
Gerenciamento de Segurança Operacional - SGSO.
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§ 2º Este PSO-BR e os PSOE devem ser atualizados sempre que necessário, de forma a
estarem alinhados com a Política Nacional de Aviação Civil - PNAC e com a evolução dos
conceitos de segurança operacional.
Art. 3º A ANAC e o COMAER, em conformidade com as competências definidas em
Lei, considerando as normas estabelecidas em tratados internacionais dos quais o Brasil é
signatário, devem elaborar e aprovar seus PSOE, contendo requisitos como órgão regulador e
para os seus entes regulados, relacionados com o Gerenciamento da Segurança Operacional,
visando contribuir para aumentar continuamente a segurança das operações da aviação civil, no
Brasil.
Capítulo II
DOS OBJETIVOS E DAS DIRETRIZES DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO
ESTADO BRASILEIRO
Art. 4º A ANAC e o COMAER devem observar o disposto neste PSO-BR na elaboração
de seus Programas de Segurança Operacional Específicos - PSOE. Art. 5º O arcabouço da
legislação nacional para supervisão do gerenciamento da segurança operacional no Brasil se
compõe, mas não se limita a:
I - Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais
para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas;
II - Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica;
III - Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, que Cria a Agência Nacional de Aviação
Civil - ANAC;
IV - Decreto nº 87.249, de 07 de junho de 1982, que Dispõe sobre o Sistema de
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - SIPAER;
V - Decreto nº 3.564, de 17 de agosto de 2000, que dispõe sobre a estrutura e o
funcionamento do Conselho de Aviação Civil - CONAC;
VI - Decreto nº 5.196, de 26 de agosto de 2004, que aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas do Comando da Aeronáutica, do Ministério da Defesa;
VII - Decreto 5.731, de 20 de março de 2006, que dispõe sobre a instalação, a estrutura
organizacional da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e aprova o seu regulamento;
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VIII - Decreto nº 6.223, de 4 de Outubro de 2007, que trata da Estrutura Regimental do
Ministério da Defesa.
Art. 6º Os requisitos, a definição e a alocação de responsabilidades, relativas ao
gerenciamento da segurança operacional da aviação civil, a serem estipulados nos PSOE devem
observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Parágrafo único. Os PSOE a serem implantados pela ANAC e pelo COMAER devem
contemplar a elaboração, envio para conhecimento do Conselho de Aviação Civil - CONAC e
publicação de Planos de Supervisão da Segurança Operacional, periódicos, em intervalos
estabelecidos de forma harmônica entre as organizações. Nesses Planos devem ser definidas as
prioridades regulatórias e de supervisão a serem observadas pela ANAC e pelo COMAER,
descritos os sistemas de gerenciamento dos riscos avaliados, os resultados alcançados com a
execução do plano anterior e as análises e justificativas para a adoção das prioridades incluídas
no plano.
Art. 7º O indicador adotado para avaliação do PSO-BR, é a taxa anual de acidentes
aeronáuticos que envolvem mortes de passageiros em operações regulares, por 100.000 (cem
mil) decolagens, envolvendo aeronaves de asa fixa com massa máxima de decolagem
certificada igual ou superior a 2.250 (dois mil duzentos e cinquenta) quilogramas, excluindo
atos de interferência ilícita. Parágrafo Único - A ANAC e o COMAER devem estabelecer, de
forma harmônica, em seus PSOE, metas e indicadores específicos que permitam o
gerenciamento da segurança operacional, em suas áreas de atuação, como órgão regulador e
para seus entes regulados.
Art. 8º Os PSOE, da ANAC e do COMAER, devem estabelecer mecanismos para
revisão periódica de suas disposições, de modo a assegurar que permaneçam relevantes e
apropriados aos interesses do Estado brasileiro e apropriados ao escopo e complexidade das
operações da aviação civil que são conduzidas, no Brasil. Parágrafo único. As revisões
periódicas devem levar em consideração as alterações e inovações introduzidas nos padrões de
segurança operacional internacionais, em particular aquelas estabelecidas por meio de acordos
internacionais dos quais o Brasil é signatário.
Art. 9º Cada PSOE deve conter requisitos que assegurem que todos os profissionais
envolvidos nas atividades da aviação civil, independentemente de seu vínculo com o órgão
regulador ou com seus entes regulados, sejam alertados quanto a suas responsabilidades
individuais com relação à segurança operacional.
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Art. 10 A ANAC e o COMAER devem manter documentada a descrição de seus PSOE,
incluindo o inter-relacionamento de seus componentes e elementos, além das regras e
procedimentos que garantam a harmonização entre os PSOE, que compõem este PSO-BR, com
a Política Nacional de Aviação Civil - PNAC.
Art. 11 Os sistemas de registro e processamento de dados utilizados pela ANAC e pelo
COMAER em apoio à documentação e suporte das atividades do PSO-BR devem estabelecer
procedimentos para si e requisitos para seus entes regulados, visando à adequada identificação,
legibilidade, proteção, armazenamento e recuperação dos dados, retenção temporal e destruição
dos registros.
Parágrafo único. Os sistemas de registro e processamento de dados utilizados pela
ANAC e pelo COMAER devem permitir, conforme acordado entre as partes, o intercâmbio de
informações de interesse comum, que possam contribuir com o processamento e a avaliação da
segurança operacional, dentro da esfera de competência de cada órgão e em âmbito nacional.
Art. 12 Para o estabelecimento e manutenção do PSO-BR, a ANAC e o COMAER
devem estruturar seus respectivos PSOE a partir de orientações aprovadas pelos seus
respectivos órgãos diretivos que lhes permitam planejar, organizar, desenvolver, controlar,
aprimorar e estimular continuamente a segurança operacional, de modo que aquele atenda as
necessidades do Estado brasileiro.
Parágrafo Único. O órgão diretivo deve estabelecer a necessidade e a disponibilidade
dos recursos humanos e financeiros necessários para a implementação e manutenção do PSOE
de sua organização.
Art. 13 Cada PSOE deve definir um responsável por sua implementação, operação e
supervisão, no âmbito de cada organização, inclusive sobre os recursos humanos e financeiros
necessários para sua adequada execução.
Art. 14 As organizações executivas dos PSOE da ANAC e do COMAER, devem definir
e documentar as responsabilidades de seu pessoal com relação à segurança operacional.
§ 1º O pessoal encarregado da operação e supervisão dos PSOE deve atender as
descrições de seus cargos e responsabilidades.
§ 2º Todo o pessoal dessas organizações deve entender claramente sua autoridade,
responsabilidades e obrigações de prestar contas com relação ao PSO-BR e todos os processos,
decisões e ações de gerenciamento da segurança operacional.
Art. 15 Os PSOE da ANAC e COMAER devem considerar, na elaboração de seus
requisitos, a existência de estrutura com um processo independente para conduzir as
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investigações de acidentes e de incidentes aeronáuticos, cujo objetivo precípuo é o de apoiar o
gerenciamento da segurança operacional, no âmbito do Estado brasileiro.
Art. 16 A ANAC e o COMAER devem adotar em seus PSOE, como item programático
de sua regulação para o setor da aviação civil e de suas normas que disciplinem o uso de seu
poder de polícia, mecanismos que permitam aos seus entes regulados lidarem e resolverem,
internamente, desvios e infrações de menor grau ofensivo a suas organizações, no âmbito de
seus respectivos Sistemas de Gerenciamento da Segurança Operacional - SGSO, prestando as
devidas informações àquelas Autoridades.
Art. 17 A ANAC e o COMAER devem usar de seu poder de polícia nos grandes desvios
e nas infrações de maior grau ofensivo à segurança operacional da aviação civil, em processos
transparentes e fundamentados.
Capítulo III
DO GERENCIAMENTO DE RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL PELO ESTADO
Art. 18 A ANAC e o COMAER devem estabelecer em seus PSOE os controles
regulatórios e desenvolver o correspondente material de orientação aos seus entes regulados
sobre como os perigos operacionais devem ser identificados e os riscos à segurança operacional
devem ser gerenciados e consolidados em seus respectivos Sistemas de Gerenciamento da
Segurança Operacional - SGSO.
§ 1º Os PSOE devem incluir regras e diretrizes para a sua operacionalização, visando à
implementação do SGSO, pelos provedores de serviço.
§ 2º A regulamentação sobre as operações desses provedores de serviço deve ser
revisada periodicamente, de modo que permaneça relevante e apropriada.
Art. 19 A ANAC e o COMAER devem definir em seus PSOE os critérios de avaliação,
valoração e tolerabilidade dos riscos à segurança operacional, a serem adotados, na análise dos
SGSO de seus provedores de serviço.
§ 1º Considera-se risco a percepção das conseqüências em termos de severidade e
probabilidade da exposição a perigo que possa implicar na perda ou redução de capacidade ou
produtividade ou, ainda, em lesões físicas ou danos materiais.
§ 2º Considera-se gerenciamento de risco o processo de identificação dos perigos, suas
conseqüências, avaliação de suas implicações (riscos), decidindo por um curso de ação e a
avaliação dos resultados.
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§ 3º Considera-se tolerabilidade ao risco o limiar de aceitação por determinada pessoa,
natural ou jurídica, da expectativa de perdas ou redução de capacidade ou produtividade ou,
ainda, lesões físicas ou danos materiais em determinado período de exposição a perigo
identificado.
Art. 20 Os PSOE devem contemplar mecanismos que considerem as informações sobre
perigos, obtidas a partir das recomendações decorrentes de investigações de incidentes e
acidentes aeronáuticos.
Art. 21 A ANAC e o COMAER devem estipular nas estratégias de gerenciamento de
risco estabelecidas em seus respectivos PSOE, respostas a ocorrências e deficiências
documentadas em seus entes regulados, incluindo as ações mitigadoras acordadas com os
respectivos reguladores.
§ 1º A valoração da eficácia das medidas corretivas e preventivas deve ser realizada em
processo formal de avaliação.
§ 2º As estratégias de gestão de risco adotadas para as ações corretivas e preventivas
devem ser documentadas, incluindo cronograma para suas implantações.
§ 3º Os relatos voluntários de deficiências em segurança operacional, perigos ou
ocorrências devem ser incentivados, sendo assegurado o sigilo da fonte e sua proteção contra
sanções disciplinares e/ou administrativas, no âmbito da ANAC e do COMAER, bem como de
seus entes regulados.
Art. 22 Cabe à ANAC e ao COMAER estabelecerem em seus PSOE os procedimentos
para aceitação dos níveis de segurança operacional a serem praticados pelos respectivos entes
regulados.
§ 1º Os níveis de segurança operacional devem ser compatíveis com a complexidade do
contexto operacional do prestador de serviço que o proponha.
§ 2º Os processos de aceitação dos níveis de segurança operacional devem considerar
os recursos dos provedores de serviço para fazer frente a seus riscos à segurança operacional,
sem prejuízos das garantias mínimas.
§ 3º Os níveis de segurança operacional devem ser expressos através de indicadores e
metas.
§ 4º A ANAC e o COMAER devem revisar periodicamente os níveis aceitáveis de
segurança operacional acordados com os seus entes regulados, visando garantir que
permaneçam relevantes e apropriados.
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Capítulo IV
DAS GARANTIAS À SEGURANÇA OPERACIONAL PELO ESTADO
Art. 23 Os PSOE devem estabelecer mecanismos para que os processos de identificação
dos perigos operacionais e de gerenciamento dos riscos à segurança operacional, contidos nos
SGSO dos provedores de serviço, estejam compatíveis com os controles regulatórios
estabelecidos.
Art. 24 Os PSOE da ANAC e do COMAER devem estabelecer mecanismos que
permitam suas revisões periódicas sobre o desempenho da segurança operacional da aviação
civil, que sejam compatíveis com suas responsabilidades e àquelas dos seus entes regulados.
Art. 25 Os PSOE da ANAC e do COMAER devem estabelecer mecanismos que
assegurem a coleta, armazenagem, análise e o uso oportuno dos dados em benefício da
segurança operacional.
§ 1º A ANAC e o COMAER devem promover o intercâmbio de informação com os seus
entes regulados e com outros Estados.
§ 2º Os PSOE devem orientar procedimentos para que a ANAC e o COMAER priorizem
a vigilância da segurança operacional a partir da análise das informações geradas pelos
mecanismos de identificação dos perigos e de gerenciamento dos riscos à segurança operacional
de seus entes regulados e com órgãos e entidades reguladoras de outros Estados.
Capítulo V
PROMOÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL PELOESTADO
Art. 26 A ANAC e o COMAER devem estabelecer em seus PSOE como deve ser
propiciado treinamento aos seus servidores, quais os meios de comunicação adotados para
aumentar a percepção de segurança operacional, viabilizando um ambiente adequado que
permita promover o desenvolvimento efetivo e eficaz desses PSOE.
Parágrafo Único. As organizações nomeadas no caput devem estabelecer um processo
para a disseminação, interna à sua estrutura, de informações sobre segurança operacional,
incluindo um meio de monitorar a eficácia deste processo, que seja compatível com o tamanho
e escopo de sua atuação.
Art. 27 A ANAC e o COMAER devem estabelecer em seus PSOE, os mecanismos
estabelecidos para apoiar a implantação dos SGSO, em seus respectivos provedores de serviços.
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Esses mecanismos devem contemplar os requisitos para o treinamento dos empregados desses
provedores, os meios de comunicação a serem adotados para aumentar a percepção de
segurança operacional, os meios de divulgação de melhores práticas operacionais e de
viabilização de um ambiente adequado à promoção do desenvolvimento efetivo e eficaz dos
SGSO.
Parágrafo Único. Os processos de comunicação social dos provedores de serviço devem
promover, nacional e internacionalmente, o PSO-BR e os respectivos PSOE.
Capítulo VI
DISPOSIÇÔES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 28 Os primeiros Planos de Supervisão da Segurança Operacional, elaborados pela
ANAC e pelo COMAER, previstos no art. 6º, devem ser aprovados até 31 de março de 2009.

Brasília, 8 de janeiro de 2009.
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ANEXO G - PORTARIA COMAER N° 368
PORTARIA COMAER Nº 368, DE 8 DE JUNHO DE 2010
Aprova o Programa de Segurança Operacional
Específico do Comando da Aeronáutica.
O Comandante da Aeronáutica, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e
XIV do art. 23 da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº
6.834, de 30 de abril de 2009, e
Considerando o que consta no Programa Brasileiro para Segurança Operacional da
Aviação Civil (PSO-BR), aprovado pela Portaria Conjunta nº 764/GC5, de 14 de agosto de
2009, resolve:
Art. 1º o Programa de Segurança Operacional Específico do Comando da Aeronáutica
(PSOECOMAER), que com esta baixa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tenente-Brigadeiro Ar JUNITI SAITO
Comandante da Aeronáutica
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ANEXO
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
PROGRAMA DE SEGURANÇA OPERACIONAL ESPECÍFICO DO COMANDO DA
AERONÁUTICA - PSOE-COMAER - PREFÁCIO
A implantação do Safety Management System (SMS), ou do "Sistema de
Gerenciamento da Segurança Operacional" (SGSO), como foi denominado no Brasil, concita
todos os componentes do cenário aeronáutico nacional a buscar a incorporação desta nova
sistemática preconizada pela Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) em prol da
melhoria dos níveis de segurança operacional na aviação civil.
Nesse contexto, o "Programa Brasileiro para a Segurança Operacional da Aviação Civil"
(PSOBR) estabeleceu orientações no tocante à elaboração de "Programas de Segurança
Operacional Específicos", atribuídos ao COMAER (PSOE-COMAER) e à Agência Nacional
de Aviação Civil (PSOE-ANAC), que regularão, respectivamente, a implementação e a
operacionalização dos SGSO dos provedores de serviços de navegação aérea e dos provedores
de serviços da aviação civil, conforme suas competências definidas em Lei.
Estabeleceu, ainda, o PSO-BR, que os citados Programas Específicos devem considerar
a existência de um processo independente para a condução da investigação de acidentes e
incidentes aeronáuticos, com o objetivo de apoiar o gerenciamento da segurança operacional,
no âmbito do Estado brasileiro, processo esse atribuído ao Centro de Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).
Assim, o PSOE-COMAER contém as orientações da Autoridade Aeronáutica
relacionadas ao "Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro" (SISCEAB) e ao "Sistema
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos" (SIPAER), cabendo, ao
"Departamento de Controle do Espaço Aéreo" (DECEA), regular e fiscalizar a prestação dos
serviços de navegação aérea; à "Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço
Aéreo" (ASOCEA), prover a vigilância da segurança operacional sobre as atividades relativas
aos serviços de navegação aérea; e, ao CENIPA, o gerenciamento da investigação e prevenção
de acidentes aeronáuticos.
Pode-se concluir, que a implementação do SGSO vem somar ferramentas para a
incansável busca do almejado índice "zero acidente", através da adoção de indicadores e metas,
gestão do risco e outras ações destinadas a melhorar os índices de segurança operacional,
através da utilização racional e planejada dos recursos disponíveis.
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O COMAER estabelece o presente Programa, visando à melhoria dos processos e
atividades voltadas à Gestão da Segurança Operacional, sem, no entanto, deixar de encorajar
críticas para o seu contínuo aprimoramento.
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E ESCOPO
Art. 1º O PSOE-COMAER é parte integrante do PSO-BR e é composto pelo "Programa
de Vigilância da Segurança Operacional do Serviço de Navegação Aérea" (ICA 63-22) e pelo
"Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Aviação Civil Brasileira" (ICA 3-2),
que visam contribuir para aumentar continuamente a segurança operacional na aviação civil,
no Brasil.
Art. 2º O PSOE-COMAER será revisado sempre que se fizer necessário, a fim de
manter-se alinhado com a "Política Nacional de Aviação Civil" (PNAC), com o PSO-BR e com
a evolução dos conceitos de segurança operacional.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS E DAS POLÍTICAS DO COMANDO DA AERONÁUTICA
RELATIVAS À SEGURANÇA OPERACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL
Art. 3º O arcabouço da legislação nacional que assegura ao Comando da Aeronáutica
cumprir os requisitos da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional (Convenção de
Chicago) é constituído pelos seguintes documentos:
a) Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que se constitui no Código Brasileiro de
Aeronáutica (CBA);
b) Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais
para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas;
c) Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004, altera a Lei Complementar nº
97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o
emprego das Forças Armadas, para estabelecer novas atribuições subsidiárias;
d) Decreto nº 6.834, de 30 de abril de 2009, que aprova a estrutura regimental do
Comando da Aeronáutica; e
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e) Decreto nº 87.249, de 7 de junho de 1982, que dispõe sobre o Sistema de Investigação
e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER).
Parágrafo único. Essas legislações são complementadas por Instruções do Comando da
Aeronáutica (ICA) e outras publicações destinadas a estabelecer, no Brasil, as normas e práticas
recomendadas pelos Anexos à Convenção de Chicago e documentos complementares emitidos
pela OACI.
Art. 4º Cabe à ASOCEA elaborar a ICA 63-22, e ao CENIPA, a ICA 3-2.
Parágrafo único. A ASOCEA e o CENIPA devem observar o disposto no PSO-BR e no
PSOECOMAER para a elaboração dos Programas sob suas responsabilidades.
Art. 5º O Diretor-Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) é o
responsável pela alocação dos recursos humanos e financeiros necessários para a consecução
de suas obrigações de regular e fiscalizar os provedores de serviços de navegação aérea.
Art. 6º O Chefe da ASOCEA é o responsável pela coordenação e controle das atividades
de inspeção de segurança operacional do serviço de navegação aérea.
Art. 7º O Chefe do CENIPA é o responsável pela alocação dos recursos humanos e
financeiros necessários para a investigação e prevenção de acidentes e incidentes aeronáuticos.
CAPÍTULO III
DO GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA OPERACIONAL
Art. 8º O "Programa de Vigilância da Segurança Operacional do Serviço de Navegação
Aérea" deve estabelecer orientações aos provedores de serviço de navegação aérea sobre como
identificar e gerenciar condições de risco à segurança operacional.
Art. 9º O "Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Aviação Civil
Brasileira" deve estabelecer mecanismos para que os provedores de serviços na aviação civil e
os provedores de serviços de navegação aérea disponham de acesso às recomendações de
segurança operacional emitidas a partir das investigações de acidentes e incidentes aeronáuticos
e ocorrências de solo, para suporte ao gerenciamento dos riscos à segurança operacional.
CAPÍTULO IV
DAS GARANTIAS À SEGURANÇA OPERACIONAL
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Art. 10. O "Programa de Vigilância da Segurança Operacional do Serviço de Navegação
Aérea" deve estabelecer mecanismos de supervisão do cumprimento dos requisitos
estabelecidos pelo DECEA, dentro de suas competências normativas.
Art. 11. A coleta de informações sobre segurança operacional será realizada através dos
mecanismos a serem estabelecidos no "Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da
Aviação Civil Brasileira" e no "Programa de Vigilância da Segurança Operacional do Serviço
de Navegação Aérea".
Parágrafo único. As informações coletadas a respeito das deficiências na segurança
operacional devem ser armazenadas em banco de dados, de modo a permitir sua análise em prol
da adoção de ações que contribuam para a melhoria contínua da segurança da aviação civil
brasileira.
Art. 12. O "Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Aviação Civil
Brasileira" e o "Programa de Vigilância da Segurança Operacional do Serviço de Navegação
Aérea" devem conter requisitos que promovam a proteção das informações essenciais para a
segurança operacional contra a sua utilização para outros fins que não o seu aperfeiçoamento.
CAPÍTULO V
PROMOÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL
Art. 13. O "Programa de Vigilância da Segurança Operacional do Serviço de Navegação
Aérea" e o "Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Aviação Civil Brasileira"
devem estabelecer como será proporcionado treinamento aos servidores envolvidos com a
atividade de segurança operacional e quais os meios de comunicação a serem empregados para
aumentar a percepção de segurança operacional, de forma a promover o desenvolvimento
efetivo e eficaz desses Programas.
Art. 14. Esses Programas devem conter sistemáticas para a disseminação interna e
externa de informações sobre segurança operacional, bem como estabelecer meios de monitorar
sua eficácia.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
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Art. 15. O "Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Aviação Civil
Brasileira" e o "Programa de Vigilância da Segurança Operacional do Serviço de Navegação
Aérea" serão revisados sempre que necessário, de modo a manterem-se alinhados com este
PSOE-C0MAER.
Brasília, 31 de março de 2010.
Tenente-Brigadeiro Ar JUNITI SAITO
Comandante da Aeronáutica
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ANEXO H - CAPÍTULOS 10 E 11 DO MCA 121-2

CAPÍTULO 10
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
10.1

RELATÓRIO DA INSPEÇÃO REGULAR

10.1.1 O Relatório da Inspeção Regular tem a seguinte composição:
a) Corpo Principal:
- Primeira Página: informações gerais resumidas, incluindo o número do
Relatório, o nome da organização inspecionada, a data de conclusão do Relatório, a relação da
Equipe de Inspetores e informações sobre a quantidade de perguntas aplicáveis e de perguntas
com respostas não-satisfatórias, em cada protocolo aplicado;
- Segunda Página: precedendo o corpo do Relatório propriamente dito, são
citados, o nome do responsável pela organização inspecionada e meios de contato;
- Páginas seguintes: O corpo do Relatório, com 4 Capítulos – Finalidade (I),
Desenvolvimento da Inspeção (II), Fichas de Não-Conformidades (III) e Comentários Finais
(IV).
i. O Capítulo II deve conter:
1. Dados da Comunicação de Inspeção expedida pela ASOCEA;
2. Protocolos aplicados e respectivas versões;
3. Resumo da programação seguida pela Equipe durante a inspeção;
4. Contrapartes da organização inspecionada em cada área avaliada;
5. Não-conformidades detectadas pela Equipe e que foram eliminadas
durante a fase de Inspeção Local; e
6. Quando aplicável, o estágio em que se encontram as Ações Corretivas
decorrentes de inspeções anteriores, ressaltando as que não foram validadas pela inspeção por
não terem sido concluídas, de fato, as não conformidades.
ii. O Capítulo III deve indicar:
1. O conteúdo de cada anexo do Relatório;
2. A quantidade de Fichas de Não-Conformidades por área avaliada; e
3. Não-Conformidades cuja eliminação, no entendimento da organização
inspecionada, dependa de ação do DECEA, de uma Organização Regional ou de organização
hierarquicamente superior ao inspecionado.
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iii. No Capítulo IV devem ser lançadas:
1. Qualquer outra informação que o Chefe de Equipe julgar que deva ser
registrada no Relatório.
b) Anexos:
- As Fichas de Não-Conformidades originais, assinadas pelo INSPCEA da área
e pelo responsável do setor avaliado da organização inspecionada, com numeração específica
para cada área.
10.1.2 Um exemplo do corpo principal do Relatório de Inspeção Regular encontra-se o
Anexo M.
10.2

RELATÓRIO DA INSPEÇÃO SISTÊMICA

10.2.1 O Relatório da Inspeção Sistêmica tem a seguinte composição:
a) Corpo Principal:
- Primeira Página: informações gerais resumidas, incluindo o número do
Relatório, o nome da organização inspecionada, a data de conclusão do Relatório, a relação da
Equipe de Inspetores e informações sobre a quantidade de perguntas aplicáveis e de perguntas
com respostas não-satisfatórias, em cada protocolo aplicado;
- Segunda Página: precedendo o corpo do Relatório propriamente dito, são
apresentadas informações sobre o nome do responsável pela organização inspecionada e seus
meios de contato;
- Páginas seguintes: O corpo do Relatório, com 4 Capítulos – Finalidade (I),
Desenvolvimento da Inspeção (II), Fichas de Não-Conformidades (III) e Comentários Finais
(IV).
i. O Capítulo II deve conter:
1. Dados da Comunicação de Inspeção expedida pela ASOCEA;
2. Planejamento da Inspeção, conforme modelo do Anexo E; e
3. Protocolos aplicados e respectivas versões.
4. Quando aplicável, o estágio em que se encontram as Ações Corretivas
decorrentes de inspeções anteriores, ressaltando as que não foram validadas pela inspeção por
não terem sido concluídas.
ii. O Capítulo III deve indicar:
1. O conteúdo de cada anexo do Relatório;
2. A quantidade de Fichas de Não-Conformidades;
3. Orientações para a preparação do Plano de Ações Corretivas; e
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4. Não-Conformidades cuja eliminação, no entendimento da organização
inspecionada, depende de ação do DECEA ou de uma Organização Regional.
iii. No Capítulo IV devem ser lançadas:
1. Qualquer outra informação que o Chefe de Equipe julgar que deva ser
registrada no Relatório.
b) Anexos:
- Os Protocolos de Inspeção preenchidos pela organização inspecionada que
serviram de base para a elaboração das Fichas de Não-Conformidades; e
- As Fichas de Não-Conformidades originais, assinadas pelo INSPCEA, com
numeração específica para cada área.
10.3

RELATÓRIO DA INSPEÇÃO DE SEGUIMENTO

10.3.1 O Relatório da Inspeção de Seguimento tem a seguinte composição:
a) Corpo Principal:
- Primeira Página: informações gerais resumidas, incluindo o número do
Relatório, o nome da organização inspecionada, a data de conclusão do Relatório e a relação da
Equipe de Inspetores;
- Segunda Página: precedendo o corpo do Relatório propriamente dito, são
apresentadas informações sobre o nome do responsável pela organização inspecionada e seus
dados de contato;
- Páginas seguintes: corpo do Relatório, com 4 Capítulos – Finalidade (I),
Desenvolvimento da Inspeção (II), Situação das Ações Corretivas (III) e Comentários Finais
(IV).
i. O Capítulo II deve conter:
1. Dados da Comunicação de Inspeção expedida pela ASOCEA;
2. Resumo da programação seguida pela Equipe durante a inspeção;
ii. O Capítulo III deve indicar o estágio de implementação de cada Ação
Corretiva da correspondente não-conformidade, caso a mesma não tenha ainda sido eliminada.
iii. No Capítulo IV devem ser lançadas:
1. A orientação transmitida pelo Chefe de Equipe ao responsável da
organização inspecionada sobre as providências concernentes às Ações Corretivas que não
cumpriram o planejamento estabelecido; e
2. Qualquer outra informação que o Chefe de Equipe julgar que deva ser
registrada no Relatório.
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b) Como anexo, embora não sendo obrigatório, podem constar as evidências que
o Chefe de Equipe julgar necessários.
10.4

RESPONSABILIDADES

10.4.1 Cada membro da Equipe de Inspeção é responsável pelo preenchimento
adequado e completo do seu Protocolo de Inspeção e pela confecção de suas respectivas Fichas
de Não-Conformidades, numerando-as sequencialmente e, quando se tratar de Inspeção
Regular, por obter as assinaturas das contrapartes responsáveis pelos setores avaliados da
organização inspecionada.
10.4.2 A coleta das assinaturas das contrapartes pelos setores avaliados das
organizações inspecionadas deverá ser feita após a reunião de coordenação final da Equipe de
Inspeção, quando deverão ser definidos os Impactos na Segurança Operacional (IS) de cada
não-conformidade.
10.4.3 A preparação do Corpo Principal do Relatório de Inspeção é de responsabilidade
do Chefe de Equipe.
CAPÍTULO 11
AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA SEGURANÇA OPERACIONAL
11.1

INFORMAÇÕES GERAIS

11.1.1 A identificação das não-conformidades durante uma inspeção por parte do
INSPCEA é o ponto de partida para o encaminhamento de ações que conduzam ao
restabelecimento das condições desejadas, buscando assegurar níveis aceitáveis de segurança
operacional. De forma a melhor orientar tais ações, torna-se igualmente importante avaliar o
quanto cada não-conformidade afeta a segurança operacional, propiciando uma priorização dos
planejamentos dos agentes públicos e privados e definindo prazos máximos para a correção ou
atenuação dos problemas.
11.1.2 Existem inúmeros instrumentos que podem ser empregados para o
estabelecimento do grau de impacto que uma deficiência gera na segurança operacional. Desta
forma, com o objetivo de uniformizar a atuação do INSPCEA, é necessário que o processo de
inspeção do controle do espaço aéreo adote uma padronização.
11.1.3 Assumiu-se, desta forma, um procedimento baseado no trabalho de William T.
Fine, publicado pelo Naval Ordnance Laboratory – NOLTR 71-31: “Mathematical Evaluation
for Controlling Hazards”, de 8 de março de 1971.
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11.1.4 Neste Manual, os ajustes realizados segundo a abordagem de William T. Fine
buscam a compatibilização com as disposições constantes das Instruções emanadas pelo Centro
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), em especial, com relação
à avaliação da severidade de um evento indesejável, quando são utilizadas a nomenclaturas da
NSMA 3-1 – Conceituação de Vocábulos, Expressões e Símbolos de uso no SIPAER.
11.1.5 O procedimento adotado consiste na identificação de três variáveis: o Fator
Severidade (Fs), o Fator Exposição (Fe) e o Fator Probabilidade (Fp). O produto desses três
fatores gera a Magnitude do Risco, que é associada a um Impacto na Segurança Operacional
(IS), para aplicação pelo INSPCEA. De acordo com o IS, é definida a prioridade a ser dada na
eliminação ou mitigação da não-conformidade, assim como os prazos máximos admissíveis
para tais ações, a serem indicados pelos INSPCEA nas Fichas de Não-Conformidades. A
identificação de cada fator dependerá do conhecimento e da experiência do INSPCEA, que
proporá o correspondente IS, ao Chefe da Equipe de Inspeção.
11.1.6 O Chefe de Equipe deverá estar atento para que não sejam adotados valores que
gerem uma indicação de IS não adequada à situação existente, quer seja por subestimar ou por
superestimar os perigos avaliados.
11.2

FATOR SEVERIDADE

11.2.1 A constatação de uma não-conformidade, englobando uma ou mais perguntas do
protocolo, deve ser avaliada quanto às suas eventuais consequências.
11.2.2 O perigo associado à não-conformidade revela a existência de potencial para a
ocorrência de danos ou lesões, e a natureza dessas ocorrências qualifica o que vem a ser a
severidade desses danos ou lesões. Desta forma, se, em uma dada situação extrema, os danos
materiais são de grande vulto ou há perdas de vidas humanas, com a ocorrência do evento
indesejável, a severidade é classificada como catastrófica. Por outro lado, quando não há danos
materiais nem lesões às pessoas envolvidas, a severidade é considerada irrelevante.
11.2.3 Para obter o valor a ser atribuído ao Fator Severidade, a Equipe de Inspeção
deverá identificar o perigo associado à não-conformidade e considerar que todas as demais
defesas existentes na prevenção do evento indesejável tenham sido ultrapassadas, para, assim,
identificar a severidade dos danos.
11.2.4 O Fs, após discussão da Equipe de Inspetores, é obtido a partir da Tabela 1 a
seguir.
Fs
100
50

FATOR SEVERIDADE
Catastrófico – lesões fatais e elevados prejuízos materiais
Grave – lesões graves e elevados prejuízos materiais
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25
15
5
1

Crítico – lesões leves e elevados prejuízos materiais
Sério – não há ocorrência de lesões mas há prejuízos materiais de pequeno vulto
Marginal – incidente aeronáutico sem ocorrência de lesões ou prejuízos materiais
Irrelevante – não há
11.3

FATOR EXPOSIÇÃO

11.3.1 Uma vez identificado o perigo que decorre da não-conformidade, é preciso
avaliar a frequência com que a situação perigosa se repete, indicando o grau de exposição à
ocorrência de incidentes ou acidentes.
11.3.2 O INSPCEA deverá colher informações sobre o processo que é afetado pela
existência da não-conformidade que está associada a um perigo, de modo a obter uma ordem
de grandeza da frequência com que o processo é realizado, amparando a definição do Fator
Exposição – Fe.
11.3.3 Conhecendo a frequência com que o processo é realizado, deve-se observar a
incidência de situações perigosas que podem gerar um evento indesejável, ou estimá-la, se não
existir parâmetro para a sua definição.
11.3.4 O Fe é obtido a partir da Tabela 1 a seguir.
Fe
10
6
5
4
1
0,5
11.4

FATOR EXPOSIÇÃO
Contínua – evento perigoso é repetido muitas vezes por dia
Frequente – evento perigoso ocorre aproximadamente 1 vez ao dia
Ocasional – evento perigoso ocorre mais que uma vez por semana
Irregular – evento perigoso ocorre mais que uma vez ao mês
Raro – evento perigoso ocorre mais que uma vez a cada 6 meses
Muito Raro – nunca ocorreu o evento perigoso, mas pode ocorrer

FATOR PROBABILIDADE

11.4.1 A constatação de uma não-conformidade, englobando uma ou mais perguntas do
protocolo, deve ser avaliada quanto à possibilidade de gerar as seguintes consequências, dentre
outras:
a) acidente ou incidente;
b) propagação de um dado crítico ou essencial para a segurança operacional;
c) contribuição para que o próximo passo do processo se torne o descrito na letra “a”
acima;
d) contribuição para que o próximo passo do processo se torne o descrito na letra “b”;
e) falta de padronização de um registro; ou
f) existência de condições inadequadas (instalações e equipamentos) para o trabalho.
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11.4.2 Ao avaliar o perigo decorrente da não-conformidade deve-se verificar se este
pode envolver ações na própria organização inspecionada e em outras organizações. O
encadeamento de ações que antecedem a situação perigosa e que a sucedem deve ser
considerado na avaliação, de forma a se vislumbrar eventuais redundâncias que atenuem a
deficiência, ou a ausência delas, que aumenta a possibilidade de ocorrência de um evento
indesejável e o correspondente valor do Fator Probabilidade – Fp.
11.4.3 Toda situação perigosa que gere informação ou dado diretamente para a
tripulação da aeronave deve ser criteriosamente estudada, existindo a possibilidade de tratar-se
da última barreira da segurança e, portanto, com grande probabilidade de ocorrência do evento
indesejável.
11.4.4 Os Relatórios de Perigo e o histórico de incidentes e acidentes que envolvem a
organização inspecionada, colhidos pelos Inspetores nas fases de Pré-Inspeção e de Inspeção
Local, são elementos de suporte que podem auxiliar o INSPCEA na atribuição do valor ao Fator
Probabilidade.
11.4.5 O Fp é obtido a partir da Tabela 3 a seguir.

11.5

FP
10
6

PROBABILIDADE
Altamente Provável
Provável

3

Pouco Provável

0,5
0,1

Improvável
Altamente Improvável

DESCRIÇÃO
Evento indesejável deverá ocorrer.
Grande possibilidade de ocorrer, havendo
registro que já ocorreu algumas vezes.
É pouco provável que ocorra, dependendo de
uma sequência de erros ou coincidências.
Situação similar já ocorreu.
Muito baixa possibilidade de ocorrer,
dependendo de uma incomum sequência de
erros ou coincidências. Não há registro de que
tenha ocorrido.

IMPACTO NA SEGURANÇA OPERACIONAL

11.5.1 O IS é obtido a partir do produto dos três Fatores, conforme indicado na Tabela
4.
MAGNITUDE DO
RISCO
(Fs x Fe x Fp)
Maior que 400
Maior que 200 e
menor ou igual a 400

IS
1

Inaceitável

2

Alto

PRIORIDADE DE INTERVENÇÃO
Suspensão da atividade, se não for
imediatamente adotada medida mitigadora.
Sendo possível, sua correção deve ser imediata.
Correção em, no máximo, 2 meses, porém deve
ser adotada medida mitigadora em, no máximo,
48 horas.
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Maior que 70 e
menor ou igual a 200
Maior que 20 e
menor ou igual a 70
Menor ou igual a 20

3

Médio

4

Baixo

5

Aceitável

Correção em, no máximo, 4 meses e adoção de
medida mitigadora em, no máximo, 5 dias.
Correção em, no máximo, 6 meses e adoção de
medida mitigadora em, no máximo, 10 dias.
Correção em, no máximo, 1 ano. Não necessita
medida mitigadora.

11.5.2 Quando existir norma estabelecida pelo DECEA que determine a adoção de
prazos diferentes dos prazos estabelecidos na Tabela 4, deverão prevalecer os menores prazos.
11.5.3 Em cumprimento ao Princípio da Razoabilidade, excetuando a condição descrita
em 11.5.2, o INSPCEA não poderá estabelecer prazos mais restritivos do que os previstos na
Tabela 4. Porém, a organização inspecionada, ao elaborar sua Ficha de Ação Corretiva, poderá
planejar a eliminação e a mitigação das deficiências em prazos menores do que os estipulados.
11.5.4 No caso de Impacto na Segurança Operacional igual a 1 (IS = 1), o Chefe de
Equipe deverá, juntamente com a organização inspecionada, realizar contato com a ASOCEA
e com a Organização Regional com jurisdição na área em que se situa a organização
inspecionada, para que sejam relatados os problemas e adotadas as providências decorrentes,
dentre as quais uma possível suspensão das atividades de prestação do serviço que se encontra
comprometido.
11.5.5 O contato com a Organização Regional tem por objetivo buscar o
equacionamento de alternativas para superar os efeitos que a suspensão da prestação dos
serviços possa representar para as atividades aeronáuticas.
11.5.6 As medidas mitigadoras de não-conformidades classificadas com IS 2, 3 ou 4
deverão ser identificadas e implementadas pela organização inspecionada em um prazo máximo
de 48 horas, 5 dias ou 10 dias, respectivamente, a partir da comunicação da Equipe de Inspeção
na Reunião de Encerramento da Inspeção, independentemente das providências de elaboração
do Plano de Ações Corretivas.
11.5.7 Conforme estabelece a ICA 121-10, em seu item 4.10.13, as medidas corretivas
e mitigadoras devem ser identificadas e implementadas pela organização inspecionada, que é a
responsável pela eficácia dessas ações.
11.5.8 A medida mitigadora a ser identificada e implementada pela organização
inspecionada consiste da ação ou conjunto de ações que proporcione a atenuação de um ou mais
dos fatores Severidade, Exposição ou Probabilidade. Compete à organização inspecionada,
certificar-se da eficácia da medida mitigadora, com substancial redução de, ao menos, um dos
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referidos fatores que conduza, preferencialmente, a um IS “Aceitável”, conforme definido na
Tabela 4.
11.5.9 O não cumprimento dos prazos definidos nas Fichas de Não-Conformidades
enseja a emissão de Notificação à organização inspecionada pela ASOCEA, conforme modelo
do Anexo H da ICA 121-10.
11.5.10 O Anexo N apresenta alguns exemplos de avaliação do IS.

